ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 223
На 16 юли 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение относно обявяване на следващия от
листата кандидат за народен представител.
Докладват: Кристина Стефанова, Йорданка Ганчева
1а. Писмо до ДАЕУ.
Докладва: Бойчо Арнаудов
2. Проекти на принципни решения.
Докладват: Катя Иванова, Николай Николов, Силвия
Стойчева
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Йорданка Ганчева, Николай Николов
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладват: Катя Иванова, Йорданка Ганчева, Бойчо
Арнаудов, Николай Николов
5. Доклади по писма на прокуратури и МВР.
Докладват:

Мирослав

Джеров,

Йорданка Ганчева, Силва Дюкенджиева
6. Разни.

Георги

Баханов,
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Докладват: Емил Войнов, Кристина Стефанова, Севинч
Солакова, Таня Цанева
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров,
Николай Николов,

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка

Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Ивайло Ивков и Мария
Бойкинова.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.
Откривам заседанието. Налице е необходимият кворум на комисията
да се проведе заседание. Отсъстват единствено колегите Димитър
Димитров, Ивайло Ивков и Мария Бойкинова, които са в отпуск.
Колеги, започваме 30 минути по-късно, тъй като досега в
залата имаше заседание на работна група във връзка с работата на
звеното за дистанционно електронно гласуване.
Колеги, по дневния ред имате думата. Други предложения за
включване?
Колегата Арнаудов има думата.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите в точка, в която ще предложа да изпратим едно
писмо до Държавна агенция "Електронно управление" във връзка с
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проведената среща, както Вие казахте преди малко. Възникна
въпросът за последната и най-актуална версия на тяхното
техническо задание. Ако може да ни кажат коя е и да ни я изпратят,
както и на останалите членове на работната група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това ще бъде една
самостоятелна точка – точка 1а – Писмо до ДАЕУ.
Колегата Ганчева има думата. Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите с проект на решение за обявяване на народен
представител, но по-късно, тъй като току-що получих преписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, включвам Ви в
точка 1.
Колегата Цанева има думата. Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, моля да ме включите в
т. „Разни“
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Не
виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с
допълненията.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, пристъпваме към точка първа от дневния ред:
1. Проекти на решения относно обявяване на следващия
от листата кандидат за народен представител.
Заповядайте, колега Стефанова.
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КРИСТИНА

СТЕФАНОВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали е публикуван проект на решение № 4458 за обявяване на
Елена Владимирова Ангелинина за народен представител на Трети
изборен район – Варненски.
Във вътрешна мрежа са публикувани и входящите писма.
Колеги, с вх. № НС-02-3 от 15.07.2020 г. сме получили писмо
от Народното събрание заедно с решение за прекратяване на
пълномощията на народния представител Андон Димов Дончев,
избран от листата на Партия ВОЛЯ в Трети изборен район –
Варненски.
Централната избирателна комисия следва да обяви за народен
представител следващия кандидат в листата, като с входящи номера
НС-10-01, НС-10-02, НС-10-03, НС-10-04, НС-10-05, НС-10-06, НС10-07, НС-10-08 и НС-10-09

от 15.07.2020 г. сме получили

заявления от следващите в листата на Трети изборен район –
Варненски, а именно Дилбер Ахмедова Вейсалова, Валентина
Илиева Банчева, Диана Иванова Марешка, Евгения Михайлова
Димова, Николай Павлов Почеканов, Трифон Христов Трифонов,
Росица Георгиева Атанасова, Веселин Йорданов Божков и Йонка
Цветанова Велковска-Георгиева, с които заявления те заявяват, че не
желаят да бъдат обявявани за избрани за народни представители в
44-то Народно събрание от листата на партия ВОЛЯ.
Така под № 13 в листата е Елена Владимирова Ангелинина,
за която предстои да вземем решение да бъде назначена за мандат за
народен представител.
Моля да се запознаете с проекта за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за решение. Предлагам да отпадне „правна“ в
предпоследния абзац на мотивите на решението.
Имате ли други бележки, изказвания, колеги?
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предлагам да допълним
и „на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 във връзка с
чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки към
проекта за решение, колеги? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението с
направените две корекции.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Решението се приема.
Решението има № 1838-НС.
Колеги, да гласуваме писмото до "Държавен вестник" за
обнародване на нашето днешно решение и до председателя на
Народното събрание.
Процедура по гласуване, моля.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка

Стоева,

Таня

Цанева,

Таня

Йосифова,

Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка 1а от дневния ред:
1а Писмо до ДАЕУ.
Колегата Арнаудов има думата.

Цветанка
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във връзка с токущо

приключилата

дистанционно

среща

електронно

на

Специализираното

гласуване

предлагам

звено

за

Централната

избирателна комисия да изпрати едно писмо до Държавна агенция
"Електронно управление", с което да помоли да бъде изпратен найактуалния вариант на техническата спецификация на проекта за
дистанционно

електронно

гласуване,

който

Централната

избирателна комисия от своя страна ще изпрати на всички членове
на звеното към ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения
има ли, колеги? Чухте предложението, което беше обсъждано в
работната група. Не виждам други изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване да изпратим до ДАЕУ
предложеното писмо с питане кой е последният актуален вариант.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Проекти на принципни решения.
Колегата Иванова има думата. Заповядайте, колега Иванова
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз ще ви предложа
проекти на две принципни решения.
Първото, което ви предлагам, е проект на решение относно
реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи
регистрацията на партиите и коалициите за участие в нови и
частични избори на 27.09.2020 г.
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Проектът е под № 4444-МИ. В този проект на посочените в
него правни основания подробно е разписана цялата процедура, по
която се извършва проверката на списъците с избиратели,
подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в
нови и частични избори от момента на получаване на списъка на
избирателите в Централната избирателна комисия до момента, в
който Централната избирателна комисия установява резултата за
тези списъци.
Моля да се запознаете с проекта на решение.
Това, върху което бих искала да се обедини комисията, е
относно точното изписване на новите и частични избори, тъй като в
няколко случаи на наши принципни решения и други актове
изписваме нови избори за общински съветници и кметове и
частични избори за кметове, а в други принципни решения и книжа
са посочени само така „нови и частични избори“ с оглед
възможността да се ползват с решения за приложимост и по
отношение и на други частични и нови избори.
Така че това е единственото, което подлагам на дискусия.
Разбира се, след като се запознаете с проекта, може да постъпят и
други предложения. Въпросът е да се обединим около едно
становище как точно да се изпише това в решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по предложения проект за решение.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с оглед обсъжданията,
които бяха направени по проекта на решение, предлагам от текста на
решението да отпадне изразът „на 27 септември 2020 г.“, за да може
същото решение да се ползва и в други избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения
към проекта за решение? Не виждам други изказвания.
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КАТЯ ИВАНОВА: Приемам и това предложение – отпада
конкретната посочена дата и ще изпишем „съобразно приетите
хронограми“….
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: ….като се опише
съответният срок за съответния избор – нов и частичен.
Други предложения, колеги? Няма други изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1839-МИ.
Заповядайте, колега Иванова, за следващия Ви доклад.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, още един проект на решение,
който е под № 4440 и се намира във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали. Виждате го. Прави се и с оглед предходно приетото
решение от Централната избирателна комисия.
Има корекция в текста – от текста ще отпадне изразът „на 27
септември 2020 г.“, както в заглавието на решението, там, където е
изписано „ОТНОСНО:“, така и в точка 1.
Обръщам внимание, че Приложение № 2 е качено извън
проекта на решение, тъй като е електронна таблица в Ексел-формат.
Става дума за проект на решение относно определяне на формата и
структурирания електронен вид на списъците на избирателите,
подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в нови
и частични избори. Подробно е посочена каква трябва Държавна
агенция "Електронно управление" бъде структурата, в какъв вид
трябва да бъдат подадени тези списъци. Предвидено е в текстови
файл съгласно Приложение № 1 и на технически носител, каква
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информация трябва да се съдържа. Въобще всичко това е подробно
разписано в решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
КАТЯ ИВАНОВА: Обръщам внимание, колеги, върху още
един момент. В Приложение № 1 – указанието за попълване на
списъка. Приложение № 66-МИ е съобразено с новата номерация на
книжата, съответно за новите избори и за частичните избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки към
проекта, колеги? Изказвания, предложения?
И тъй като няма такива, моля, процедура по гласуване на
решението.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1840-МИ.
Колега Николов има думата. Заповядайте, колега Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание можете да се
запознаете с принципно решение относно допускане и регистрация
на партия и коалиция в Централната избирателна комисия за участие
в нови избори за съветници и нови или частични избори за кметове,
насрочени след общите избори на 27 октомври 2019 г.
Решението изцяло съобразява изискванията на чл. 469 по
отношение на новите избори, на първо място, и на чл. 464 по
отношение на частичните избори от Изборния кодекс.
Това, което е важно, е, че то се състои структурно от няколко
части. В „Общи положения“ са дадени общите принципи, сред които
от съществено значение е отразяване на нормата на чл. 128 от
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Изборния кодекс, а именно наименованието или абревиатурата на
евентуални коалиции, които ще регистрираме в Централната
избирателна комисия за участие в изборите.
Впоследствие в Раздел ІІ се дава първият вариант, бих казах,
за участие в изборите, а именно по отношение на партии или
коалиции, които са вече регистрирани за участие в общите избори
пред Централната избирателна комисия. И за двата вида особени
избори – и за частичните, и за новите избори – в този случай
Кодексът изисква единствено и само да се подаде заявление с
приложени два документа пред Централната избирателна комисия, а
именно документ от Сметната палата и, разбира се, удостоверение за
актуално правно състояние на съответната партия.
Тук, в Раздел ІІ специално е отразена разликата, която се
очертава при двата вида избори, а именно – както вече казахме – за
частични избори срокът за депозиране на документи е не по-късно
от 35 дни, докато за новите избори ползваме общия срок, който е по
Изборния кодекс, а именно 45 дни.
Разбира се, в Раздел ІІ е предвидена възможността при
евентуален отказ да се оспори съответно този отказ пред Върховния
административен съд по реда на чл. 58 от Изборния кодекс, а това е
т. 13. Към чл. 58 препраща чл. 134, ал. 3 от общите правила за
регистрация на партии и коалиции в Изборния кодекс.
Тук специално в т. 13 – накрая на Раздел ІІ – искам да
подчертая пред вас, че крайният срок, в рамките на който една
партия или коалиция, участвала вече в общи избори, може да се
регистрира по този ред, е определен на 30 дни за частичните избори.
Тук има едно различие в сравнение с принципа, който е
въведен през 2016 г. за предходните избори. Възприет е срокът 30
дни, а не 27, както е било тогава, предвид обстоятелството, че
съответно предстои да се тегли жребий за определяне на бюлетините
не по-късно от този кратък срок. Освен това съгласно хронограмата
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регистрацията за този вид избор, а именно при частичните избори
следва да приключи не по-късно от 30 дни. Така че този срок е
краен.
Раздел ІІІ визира втората форма на регистрация, която прави
Централната избирателна комисия. Тя е по отношение на партии и
коалиции, които не са се регистрирали за участие пред ЦИК за
съответните общи избори, произведени на 27 октомври 2019 г. В
т. 14 тук сочим реда за регистрация на партия, в т. 15 – реда за
регистрация на коалиция. Тук редът е общ. Тоест, представя се
целият пакет от документи така, както е предвидено в общата част и
за партии, и за коалиции. Няма никакви изключения – 2 500
избиратели. Тъй като обаче ние вече приехме решенията на колегата
Иванова, които бяха под № 1839-МИ – за проверка на списъците, и
№ 1840-МИ, предлагам тук да си направя една автокорекция. В т. 14
на стр. 4, в абзац втори да посочим Решение № 1840-МИ, тоест,
определени с Решение на ЦИК № 1840 от днес – така се получи един
хубав синхрон – и същото решение № 1840 по отношение на
списъка на подкрепящите е визирано в т. 15.7, абзац трети по
отношение на коалициите.
Толкова по този Раздел ІІІ – че срокът е 30 дни.
Окончателният срок за регистрация на коалиции при частични
избори е 30 дни, а не 27.
Също така предлагам в т. 15.4, където се казва, че по списъка
на подкрепящи коалицията се извършва проверка по ред, определен
с решение на ЦИК. Предлагам в 15.14 да посочим Решение № 1839МИ. И същото решение вече № 1839-МИ, вече прието на днешното
заседание на Централната избирателна комисия да се цитира в
т. 14.6 по отношение на партиите, където също се говори за начина
на проверка на списъците, които са представили съответните партии.
Последно, в Раздел ІV се визира трета възможна форма на
регистрация за участие в изборите пред ЦИК, където трябва да
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имаме регистрация, а именно партия или коалиция, регистрирана в
общи избори, която обаче след произвежданите избори не е
настъпила промяна в нейния Устав или в други въпроси, свързани с
изборите. Това е изискване на чл. 464, т. 2 от Изборния кодекс. Тук
съответната партия или коалиция, която си е променила лицата, е
упълномощена да я представляват или и регистрирала други
промени в Уставите си, съответно е длъжна да уведоми ЦИК чрез
съответното уведомление – изборна книга № 35.
Общо материалът реферира около 9 изборни книги - от № 32
до № 41, мисля, че беше – в различни части. Раздел 5, 6, 7 и 8 са
стандартни визират изпращане на списъците след допускане до
регистрация за участие, заличаване на регистрация на партия или
коалиция, справки по списъците и че ЦИК определя и обявява
мястото и времето за приемане на документи за допускане и
регистрация на партиите.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта на решение.
Колегата Дюкенджиева има думата.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Аз обаче правя предложение в т. 8 – „Подаване на
документи за регистрация“ – да напишем начален и краен срок за
регистрацията , защото така са свикнали субектите и на нас така ще
ни е по-лесно, не с отделно решение, а да напишем началния срок за
приемане на документите и съответно крайния срок. Това е в т. 8,
като даже предложението ми е в т. 8 да бъде, че Централната
избирателна комисия започва да приема документи за регистрация и
допускане от 9,00 ч. на 03.08.2020 г. съответно в сградата на
Народното събрание на площад „Княз Александър І“ № 1, като
крайният срок е 17,00 ч. на 22.08.2020 г. Защото това са крайните
срокове по хронограмата.
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Съгласна съм. Оттеглям си предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А заглавната част на
решението „Решение относно“ – как става, в какъв вид?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Тук логиката за това заглавие – аз
чух идеята на колегата Иванова – е за това, че частични избори за
общински

съвети не се провеждат и затова я има тази

диференциация, която е дадена в заглавието. Моля ви да я обсъдим,
а именно допускане и регистрация.
РЕПЛИКИ: Нови и частични избори.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Както предложите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приели сме, че така
трябва да върви, за да бъде обобщено. Иначе подобни прецизирания
в заглавия натежават, стават дълги, не се чете. Всички знаем за
общински съветници и за кметове какви избори може да има. Така
сме възприели в другите решения вече.
АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Горе

в

наименованието

предлагам да стане: „Допускане на регистрация на партии и
коалиции в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и
за кметове и частични избори за кметове“.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, ние се разбрахме „нови и
частични избори“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Николов има
думата.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, относно заглавието може би
окончателният вариант на заглавието на самото принципно решение
е: „Допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие
в нови и частични избори“.
Това е заглавието на самото принципно решение. А
заглавието на ІІ така, както го уточнихме за протокола в рамките на
дебата, е „Допускане до участие в нови и частични избори на
регистрирани в ЦИК партии и коалиции“.
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Това мисля, че са заглавията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги по
проекта за решение?
Колегата Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ

НИКОЛОВ:

Инкорпорираме

в

текста

на

съответните места вече приетото Решение № 1839 по същата точка
от дневния ред, което касае проверка на списъците на партии и
коалиции, която се извършва от МРРБ.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги по
проекта за решение? Има ли изказвания, предложения? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо

Арнаудов,

Стефанова,

Георги

Мирослав

Баханов,
Джеров,

Емил

Войнов,

Николай

Кристина

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1841-МИ.
Колегата

Стойчева

има

думата.

Заповядайте,

колега

Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, представям на вашето внимание проект на решение с
№ 4452 относно условията и реда за извършване на допитвания до
общественото мнение, социологически проучвания и проучвания на
изхода в изборния ден и регистрация на организациите, които ги
извършват при произвеждане на нови и частични избори.
Условията за регистрация на организациите, които ще
извършват такива проучвания в Централната избирателна комисия и
реда за начина, по който те ще бъдат извършвани на съответните
избори, са уредени в Изборния кодекс в чл. 202 до чл. 205
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включително.

Няма

промяна

в

тези

условия

и

ред

при

произвеждането на нови и частични избори в сравнение с общите
местни избори. Сроковете за регистрация на агенциите са еднакви и
при нови, и при частични избори, са дадени в дни спрямо изборния
ден, без да се цитират датите – „не по-късно от седем дни преди
изборния ден“ агенциите се регистрират в Централната избирателна
комисия, като подават съответните документи, цитирани в т. 1.
Отразени са приетите нови изборни книжа. Разбира се, посочена е и
изричната забрана на Изборния кодекс резултати от проучвания,
извършвани в изборния ден, да се оповестяват не по-рано от 20,00 ч.
на изборния ден, както и забраната под каквато и да е завоалирана
форма да се прави публично огласяване на междинните резултати от
проучвания в изборния ден преди приключването му.
Това е основното съдържание на проекта на решение.
Единствено тук в сигнатурата на решението трябва да бъде
„МИ“ само, без „НЧ“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки и
предложения към доклада на проекта за решение? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на принципното
решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1842-МИ.
Колеги, принципно го казвам към всички решения. Трябва да
има, макар и кратки, мотиви. Необходимо е и нека оттук нататък да
излагаме кратки становища.
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Преминаваме към точка трета от дневния ред, колеги:
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения
Колегата

Арнаудов

има

думата.

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 14.07.2020 г., с което са ни
изпратени заповед на кмета за отваряне на запечатано помещение,
както и протокол от назначената комисия.
Второто е от кмета на община Угърчин с вх. № МИ-06-517 от
14.07.2020 г., с което са ни изпратили заповед на кмета на община
Угърчин за отваряне на запечатано помещение, протоколи, копие от
приемо-предавателен протокол от отдел „Държавен архив“, копие от
акт за унищожаване на неценни документи, копие от писмо от отдел
„Държавен архив“ – гр. Ловеч.
И двете докладвам за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Друг
доклад имате ли? Не!
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Има думата госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад
възражение с вх. № МИ-20-39 от 12.06.2020 г. от „168 часа“ ЕООД
чрез адвокат Д. срещу акт № 19-МИ за установяване на
административно

нарушение

от

29.10.2019

г.,

съставен

от

председателя на комисията в изпълнение на наше Решение № 1587МИ от 27.10.2019 г.
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Както знаете, Централната избирателна комисия проведе
работно заседание по този въпрос. В изпълнение на приетите
решения

там

аз

възложих

за

писмено

административнонаказателната преписка.

становище

Такова становище е

изготвено от главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“.
Посочените от мен документи са качени във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали съответно с № МИ-20-30 – това е самото
възражение,

има

и

ксерокопие

на

приложените

към

административнонаказателната преписка доказателства, а с вх.
№ ЦИК-09-105 е качено становището на главния юрисконсулт на
Дирекция „Администрация“. Съгласно това становище и на
основание чл. 34, ал. 3 от Закона за административните нарушения и
наказания образуваното административнонаказателно производство
се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в
шестмесечен срок от съставянето на акта. Именно такъв е
конкретният случай. Независимо че има възражение, същото е
връчено след изтичането на този шестмесечен срок, който е
давностен, и пак с оглед възприетото на работно заседание на
комисията предлагам с протоколно решение на Централната
избирателна

комисия

административнонаказателното

да

бъде

производство

прекратено
по

преписката,

образувана въз основа на акт № 19 от 29.10.2019 г.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги.
Ако няма изказвания, моля да пристъпим към гласуване на
протоколно решение за прекратяване на производството.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
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Предложението се приема.
Следващият докладчик е господин Арнаудов. Имате думата,
господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание съм
приготвил едно придружително писмо, с което ще препратим една
жалба до Административен съд – гр. Габрово. Моля да се запознаете
с него. Ще ви кажа накратко за какво става въпрос.
Общинска избирателна комисия – Дряново, е сезирана с
уведомление, което е с характера на сигнал, от кмета на община
Дряново относно несъвместимост по чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА –
искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински
съветник, както и обявяване на следващия избран.
На заседание на 07.07.2020 г. ОИК – Дряново, е разгледала
сигнала и тъй като не е постигнала мнозинство от 2/3 за приемане на
решението, е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл.
85, ал. 4 от Изборния кодекс.
Решението на ОИК – Дряново, макар и отхвърлително по
смисъла на чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс, е решение, постановено
на основание чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА и подлежи на оспорване пред
съответния Административен съд по реда на чл. 459 от Изборния
кодекс съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА.
Това е накратко съдържанието на придружителното писмо.
Моля да го гласуваме и да препратим цялата преписка на
Административен съд – Габрово, за произнасяне по компетентност.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги.
Ако няма изказвания, моля да гласуваме препращане на
посоченото писмо за жалбата.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Има думата

господин Николов. Заповядайте, колега

Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали има една справка за насрочени дела
в Софийски районен съд до 21 юли 2020 г. Това е идният вторник.
Първото дело е № 4721/2020 г., второто дело е в Софийски
районен съд е № 1764/2020 г. Делата са във връзка с издадени
решения за налагане на санкции на съответните медийни
доставчици.
Предлагам и по двете дела – първото дело е насрочено за 21
юли от 10,00 ч., а второто за 21 юли, вторник, от 16,00 ч.
Процесуалното представителство да се осъществи от колегата
главен юрисконсулт Милена Радославова.
Моля за протоколно решение в този смисъл. Мисля, че с едно
решение може да упълномощим госпожа Радославова.
Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги.
Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
В тази точка и аз ще ви докладвам, колеги. Във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали е постъпило едно писмо по е-mail
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от господин Николов. Иска да му съобщим какво е движението по
неговия сигнал до ОИК – Аксаково. Отговорът, който съм
подготвила, пак се намира във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали, можете да го видите. С него го уведомявам, че жалбата
му срещу посоченото решение на ОИК – Аксаково, е изпратено по
компетентност на Административен съд – Варна.
Моля да се запознаете и да го гласуваме, ако няма
възражения.
Процедура по гласуване, моля.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред:
5. Доклади по писма на прокуратури и МВР.
Има думата господин Джеров.
МИРОСЛАВ

ДЖЕРОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща. Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЕП-09273/1 от 13.07.2020 г. Това е писмо от следовател А., в което искат
от нас да бъде направена справка във връзка с досъдебно
производство под № 312/2020 г.
В тази връзка съм подготвил писмо със съответното
съдържание, което можете да видите във вътрешната мрежа в папка
с моите инициали от днес под № 4006 – да бъдат изпратени
съответните документи във връзка с питането.
Моля да се запознаете и ако нямате предложения за
допълнения и възражения, да бъде гласувано писмото в съответния
вид и изпратено.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване за
изпращане на посоченото писмо до Следствения отдел.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Джеров, за следващия Ви доклад.
Министерството на здравеопазването Уважаеми колеги,
докладвам ви вх. № ЕП-04-02-146 от 09.07.2020 г. Писмото е от
началника на Второ районно управление – Пловдив, главен
инспектор М. В това писмо се иска да бъдат дадени данни във
връзка с досъдебното производство.
В този смисъл със съответните заверени копия съм изготвил
писмо, което да бъде изпратено. Проектът има № 4008 и се намира
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. Моля да се
запознаете със същата и, ако нямате възражения, да го изпратим.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги.
Ако няма възражения, моля, процедура по гласуване
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Севинч

Солакова,

Таня

Цанева,

Таня

Йосифова,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Джеров, заповядайте за следващия доклад.
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх.
№ ЕП-04-02-147 от 09.07.2020 г. Писмото също е от началника на
Второ районно управление – Пловдив, главен инспектор Машомов.
В отговор на писмото със съответно заверените копия ви предлагам
да погледнете съдържанието във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали под № 4015.
Ако нямате предложения за допълнение и изменение, моля да
гласуваме изпращането на писмото със съответното съдържание и
приложения.
Благодаря ви.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Арнаудов, заповядайте да докладвате.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам
няколко искания от прокуратури. Ще ви ги докладвам ан блок, за да
не губим време.
Първото искане е с вх. № ЕП-04-02-170 от 14.07.2020 г.
Молят да им изпратим заверени копия от избирателните списъци за
избори за членове на Европейски парламент, в които да бъде
включени посоченото лице с ЕГН, адрес т.н.
Изготвено е писмо. Намира се във вътрешната мрежа в папка
на колегата Баханов.
Следващото е с вх. № ЕП-04-02-171 от 14.07.2020 г. Отново
ни молят за заверени копия от избирателните списъци на изборите за

23
членове на Европейски парламент за посоченото лице със
съответното ЕГН и адрес. Отново е изготвено писмо и са приготвени
документите.
Следващото искане е с вх. № ЕП-04.02.169 от 14.07.2020 г.
Отново искат заверени копия от избирателните списъци от изборите
за членове на Европейски парламент за посоченото лице със
съответното ЕГН и адрес. Изготвени са документите. Ще бъдат
изпратени с писмото.
Следващото искане е с вх. ЕП-04.02.171 от 14.07.2020 г.
Отново става въпрос за избирателни списъци от изборите за членове
на Европейски парламент през 2019 г. Посочено е лицето със
съответното ЕГН и адрес. Изготвени са документите, изготвено е
придружително писмо. Ще бъдат изпратени.
Последното искане е с вх. ЕП-09-267 от 10.07.2020 г. от
Окръжен следствен отдел – Кюстендил. Искат заверено копие на
декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от
Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс за посоченото лице
със съответното ЕГН, подадена пред ЦИК със съответния номер в
гр. Скопие и заверено копие на списъка, в който цитираното лице е
било вписано и е допуснато да гласува.
Подготвени са документите. Подготвено е придружително
писмо. Ще бъдат изпратени.
Моля да гласуваме ан блок всичките изброени дотук искания
и съответно техните отговори.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги, за изказвания по всички преписки.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
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Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
По същата точка госпожа Дюкенджиева има думата.
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстваща! Уважаеми колеги, спомняте си, миналия път ви
докладвах едно писмо с искане за проверка на едно лице.
Проверката е извършена и предлагам да отговорим на Бюрото за
защита при главния прокурор, че лицето не е било кандидат и
съответно не избиран в изборите за президент и вицепрезидент на
Републиката през 2016 г., в изборите за народни представители през
2017 г., както и в изборите за членове на Европейски парламент от
Република България през 2019 г. и съответно в изборите за
общински съветници и за кметове през 2019 г.
Има писмо във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
от днешно заседание.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги, за изказвания.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Чаушев има думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам три
искания от Следствен отдел към Софийска градска прокуратура във
връзка с извършвани проверки за гласуване извън страната. С тези
три искания, а именно ЕП-09-271 от 13.07.2020 г., ЕП-09-269 от
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13.07.2020 г. и ЕП-09-270 от 13.07.2020 г. се искат декларации на
граждани, гласували в различни държави.
Предлагам по тези искания да се изпрати съответното писмо
с исканите копия от декларациите, прилагани към съответните
избирателни списъци за гласуване в съответните държави.
Моля ан блок да се гласуват.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги, за изказвания.
Ако няма, процедура по гласуване на всички декларации ан
блок.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред:
6. Разни.
Има думата

господин Войнов. Заповядайте, господин

Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председателстваща!
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ-00-1 от 07.07.2020 г.
Писмото е от "Информационно обслужване" АД и с него ни
предлагат оферта за изпълнение на дейностите по компютърна
обработка в Изчислителния пункт към ОИК и ЦИК на резултатите
от нови и частични избори за общински съветници и за кметове до
22 октомври 2023 г.
Към офертата е приложен проект на договор за дейности по
компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК и ОИК за
резултатите от произведените нови и частични избори, включително
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публикуване на протоколите на интернет-страницата на съответната
комисия, поддръжка на регистри и издаване на удостоверения.
Да припомня, че на 23 февруари 2016 г. е сключен идентичен
договор

между

Централната

избирателна

комисия

и

"Информационно обслужване" АД за периода до 23 октомври
2019 г., като основна клауза в договора е, че за всеки конкретен
частичен избор ЦИК приема решение относно броя на протоколите
за обработка в ОИК и източниците на финансиране на разходите.
Подготвено е становище от администрацията с вх. № ЦИК09-113 от 14.07.2020 г., в което се обръща внимание на някои
различия в проекта на договор и сключения договор № 200/2016 г.
Освен това част от цените за изпълнение на дейностите по договора
са завишени в сравнение с 2016 г. без финансова обосновка.
Поради

това

предлагам

да

изпратим

писмо

до

"Информационно обслужване" АД, което можете да видите във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали. С това писмо да
предложим договорът да остане във вида от 2016 г., както и да
направят финансова обосновка на цените.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги, по проекта за писмо на господин Войнов.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване за
изпращане на посоченото писмо до "Информационно обслужване"
АД.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожа Цанева има думата.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, в предходно заседание
ви докладвах покана за участие в онлайн конференция. Поканата е
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от Постоянната избирателна комисия на Румъния. Конференцията се
провежда съвместно с Венецианската комисия на тема „Използване
на нови технологии в изборните процеси“.
Междувременно вчера след обяд имах и телефонно обаждане
от Избирателната комисия на Румъния, които попитаха дали имаме
решение по въпроса, за да ни изпратят начина на провеждане на
онлайн-конференцията.
Предложението ми е госпожа Стефанова да участва в тази
конференция, която ще се състои на 21.07.2020 г. от 10,00 до 12,00 ч.
Предлагам протоколно да гласуваме нейното участие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения,
колеги, или още и друг колега да се включи в конференцията?
Проблемът е много, много важен за всички държави, на които
предстоят избори в новите условия. Няма други предложения.
Гласуваме, колеги, протоколно решение госпожа Кристина
Стефанова – заместник-председател на ЦИК, да вземе участие в
конференцията и да докладва после на ЦИК какви са новите способи
за гласуване. Там участва и Венецианската комисия.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Колега Стефанова, имате думата.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, постъпила е
докладна записка от

господин Цачев с вх. № ЦИК-09-111 от

14.07.2020 г., с която ни уведомява, че публикуваните във вътрешна
мрежа в различни папки на различни места вътрешни правила
затрудняват работата на членовете на комисията, както и на
администрацията и предлага да бъде създадена в директория „Z“
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една нова папка, която е наречена „Вътрешни правила“ и там да
бъдат публикувани всички вътрешни правила, които са действащи
към настоящия момент.
Към докладната записка има и списък с одобрените и
действащи вътрешни правила в Централната избирателна комисия
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения
има ли? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно
решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Стефанова, за следващия Ви доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЕП-04-02-162 от
09.07.2020 г. сме получили писмо от Областна дирекция на МВР –
Силистра, във връзка с изпратени материали от Софийска районна
прокуратура с входящ номер. Молят ни за съдействие и за
предоставяне на заверени копия и извадка от Допълнителни
страници от списък за гласуване на две лица, както и копия от
изборни книжа, списък със състава на СИК и списък с
наблюдателите.
Справката е изготвена. Във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали има публикуван проект за писмо, което да
изпратим, съпътстващо заверените копия от документи, които
трябва да предоставим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания по
предложения проект за писмо, колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Други колеги имат ли готовност да докладват?
Прекъсвам заседанието, колеги. Десет минути почивка и
продължаваме в 12,10 ч.
(след прекъсването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Продължава

заседанието.
По точка първа от дневния ред госпожа Ганчева има думата.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило писмо от
председателя на Народното събрание с вх. № НС-02-4 от
16.07.2020 г., като с това писмо приложено ни е изпратено решение
на

Народното

пълномощията

събрание
на

от

народния

днес,

с

което

представител

са

Джема

прекратени
Маринова

Грозданова, избрана от листата на ПП ГЕРБ в 24 Изборен район –
София, на изборите за народни представители в 44 Народно
събрание.
Моли се Централната избирателна комисия да обяви
следващия за народен представител кандидат от листата на ПП
ГЕРБ, като на мой доклад и е свързана преписка, според мен, с вх.
№ НС-10-10 от 16.07.2020 г., а именно заявление от госпожа
Йорданка Иванова Фикирлийска със съответното ЕГН, с което
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заявява и декларира, че не желае да бъде обявявана за избрана за
народен представител от листата на ПП ГЕРБ в 24 МИР – София.
Колеги, след като извърших справка в регистъра на
народните представители, който се съхранява от Централната
избирателна комисия, установих, че народният представител, за
който Народното събрание ни информира, че са му прекратени
пълномощията, фигурира в списъка на народните представители
под № 3 в Списък Б. Следващият, който би следвало да влезе, това е
госпожа Евгения Борисова Алексиева, която е обявена с наше
Решение № 4749 от 05.05.2017 г. на основание чл. 302, ал. 2 от
Изборния кодекс, а именно за народен представител, условно казано,
по заместване, докато Владислав Горанов изпълнява функциите на
министър. Госпожата, която е подала заявление с отказ, е под № 7 и
под № 8 е Калин Любенов Вельов в Списък Б от кандидатската
листа за народни представители в съответния изборен район от ПП
ГЕРБ.
След като съобразих всички факти и обстоятелства по
постъпилото писмо, съответно заявлението, съобразено с регистъра,
практика

на

Централната

избирателна

комисия,

а

именно,

обективирана в наше Решение № 4087-НС от 20.12.2016 г., и
Конституционно решение № 8 от 06.05.1993 г. по конституционно
дело № 5 от 1993 г. на Конституционния съд на Република България,
ви предлагам проект на решение, с който да обявим за народен
представител в 24 Изборен район – София, Калин Любенов Вельов
със съответното ЕГН под № 8 в листата на Партия ГЕРБ за народен
представител в 44 Народно събрание за времето, през което
господин Горанов изпълнява функциите на министър, като в
мотивната част на решението отразявам всъщност, че мандатът на
госпожа Евгения Бисерова Алексиева, който е по заместване, следва
да бъде преобразуван в постоянен на по-силното основание, а

31
именно тя да заеме овакантения депутатски мандат на Джема
Маринова Грозданова.
Това е проектът на решение. Предлагам ви го и с две писма,
които са стандартните, в случай че приемем решението – до
"Държавен вестник" и да уведомим председателя на Народното
събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги, бележки към проекта? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението, с което
обявяваме Калин Вельов за народен представител в 44 Народно
събрание.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка

Стоева,

Таня

Цанева,

Таня

Йосифова,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1843-НС.
Сега нека да гласуваме писмото до председателя на
Народното събрание и до "Държавен вестник" за обнародване на
решението.
Процедура по гласуване, колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка

Стоева,

Таня

Цанева,

Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.

Таня

Йосифова,

Цветанка
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Имате думата, колега Ганчева. Заповядайте за следващия Ви
доклад.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо
председател! Колеги, връщам на доклад преписка, която е
докладвана преди няколко заседания, съответно обсъдена ведно с
други жалби на заседание на работна група. Връщам я на доклад
предвид общото становище на Централната избирателна комисия по
такива преписки.
Докладвам вх. № МИ-20-40 от 12.06.2020 г., а именно това е
преписката, образувана по акт за установяване на административно
нарушение № 13-МИ. По преписката, както сте запознати, има и
становище на юрисконсулт Кирилова, а именно, че предвид
тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 г. ВКС по
съответното тълкувателно дело с оглед изтичане на давностните
срокове по чл. 34 от ЗАНН се погасява възможността да бъдат
реализирани

всички

правомощия

административнонаказателното

на

наказващия

производство

и

орган
е

по

изразено

становище, че във връзка и с постъпилото възражение по преписката
се предлага да се прекрати административната преписка.
С оглед на това и на становището ви предлагам с протоколно
решение да прекратим производството по тази преписка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Чухте,

колеги,

предложението за прекратяване на преписката. Има ли друго
предложение? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно
решение, с което прекратяваме административнонаказателната
преписка.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
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Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Ганчева, за следващия Ви доклад.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам само за сведение
преписка с вх. № МИ-06-518 от 15.07.2020 г. В изпълнение на наше
решение и указания община Аксаково ни изпраща протокол, заповед
съответно за отваряне на запечатано помещение, което е описано
съгласно преписката.
Колеги, ще ви докладвам няколко писма, които са изготвени
по възлагане от администрацията, като те са във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали. Те касаят писма, във връзка с които ние
искаме

информация

по

съответни

досъдебни

производства,

съответни копия на документи, с които разполагаме в Централната
избирателна комисия.
Предлагам, тъй като касаят информация, която се съхранява в
Централната

избирателна

комисия,

проверена

от

нашата

администрация и е за изпращане, да ги гласуваме ан блок по
входящи номера, ако не възразявате. Проектите на отговори са в
папка с моите инициали. Те са с вх. № ЕП-09-274 от 13.07.2020 г.,
съответно ЕП-09-272/1 от 13.07.2020 г., ЕП-09-272 от 13.07.2020 г.,
ЕП-04-02-164 от 13.07.2020 г. и ЕП-04-02-167 от 14.07.2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към
докладчика? Няма.
Моля, гласуваме, колеги, писмата по цитираните от
докладчика преписки ан блок.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
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Стефка

Стоева,

Таня

Цанева,

Таня

Йосифова,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колегата

Солакова

има

думата.

Заповядайте,

колега

Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно
писмо от кмета на район Оборище – Столична община. Към писмото
са приложени заповед на кмета на района и протокол от комисия,
която е била натоварена със задачата за унищожаване на резерва от
бюлетини от местните избори. Приложен е опис на унищожените
бюлетини. Те не дължат уведомяване на Централната избирателна
комисия, но са ни изпратили и тази преписка ви я докладвам за
сведение.
Колеги, във вътрешната мрежа има докладна записка от
Дирекция „Администрация“ от 16.07.2020 г. във връзка с
организацията на насрочените за 27 септември 2020 г. нови и
частични

избори

и

необходимостта

от

предприемане

на

противоепидемични мерки при произвеждане на новите и частични
избори.
Предлага

се

да

изпратим

писмо

до

министъра

на

здравеопазването. С това писмо да уведомим министъра за
насрочените с укази на президента 24 избора, в това число 3 нови за
кметове на кметства и 21 частични избори, от които 2 избора за
кметове на общини и 19 за кметства.
В тази връзка да кажем, че имаме загриженост за живота и
здравето на всички лица, които са участници в изборния процес, да
обърнем внимание за непосредствения контакт в изборния ден
между избиратели, членове на секционни избирателни комисии и в
тази връзка да поискаме в рамките на неговата компетентност да
издаде указания, които да бъдат следвани и спазвани при
произвеждане на изборите.
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Посочваме, че информация за насрочените избори има
публикувана на нашата интернет-страница.
Моля да се запознаете с проекта на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по предложения проект за писмо до министъра на здравеопазването
господин Ананиев.
Има ли бележки, колеги, към проекта? Допълнения? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на писмото до
министъра на здравеопазването.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка

Стоева,

Таня

Цанева,

Таня

Йосифова,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващата докладна записка
от Дирекция „Администрация“ е във връзка с изпълнение на ДДС на
Министерство на финансите от 23.06.2020 г. за представяне в срок
до 23.07.2020 г. на финансов отчет за касовото изпълнение.
Представени са всички необходими документи, изготвени от
главния счетоводител, както отчета за касовото изпълнение, така и
допълнителната информация под форма на разшифровки, справки,
обяснителни записки и т.н., подробно описани в докладната записка.
Същите тези документи по електронната поща са изпратени на
отговарящия за ЦИК служител от Дирекция „Държавно съкровище“
на Министерство на финансите и след статус „одобрен“, следва да
бъдат предоставени чрез уеб-базираната информационна система за
управление на държавното съкровище.
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Съгласно тези указания в съответната форма трябва да бъдат
представени и на Сметната палата.
Докладвам ви ги за одобрение и изпращане на съответните
писма с приложените документи така, както е посочено в докладната
записка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси,
колеги? Има ли изказвания? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Уважаеми

колеги,

докладвам

докладна записка от Дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09114 от 15.07.2020 г. с предложение за събиране на оферти за
закупуване на офис мебели. Предлага се да бъде закупен един брой
метален шкаф със заключване на документи за съхранение на
документи от главен експерт „Човешки ресурси и здравословни и
безопасни условия на труд“. Предлага се да бъде извършено
проучване и въз основа на това проучване да се представи
информация на ЦИК с предложение.
Общата прогнозна стойност на разходите е 600 лв. Има
предоставена информация от главния счетоводител към докладната
записка за разходени средства за закупени материали за периода до
30.06.2020 г. на стойност 3 182,13 лв. без ДДС. Има налични
средства с оглед на прогнозната стойност.
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Предлагам ви да дадем съгласие за извършване на проучване
и предоставяне на тази справка на Централната избирателна комисия
с предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения,
колеги? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на направеното
предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
организацията на нови и частични избори на 27.09.2020 г. ви
предлагам да изпратим до изпълнителния директор на Печатницата
на БНБ проект на технически характеристики на бюлетината за кмет
на община ведно с писмо, в което писмо да поставим някои въпроси.
И тъй като може да засегнем и конкретни теми, свързани с
техническите характеристики, предлагам да изключим камерата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Гласуваме

предложението на госпожа Солакова.
Процедура по гласуване да се изключи камерата при
обсъждане на поставения въпрос за бюлетините.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
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Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема. (Камерата е изключена.)
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Включвайте камерата, моля. (Камерата е включена.)
Колеги, чухте доклада и след извършеното обсъждане, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Други колеги желаят ли да докладват междувременно
постъпили преписки? Няма.
Поради изчерпване на изказванията по дневния ред, колеги,
закривам заседанието.
Обявявам следващото заседание за насрочено на 21 юли
2020 г., вторник, от 10,00 ч., колеги.
(Закрито в 12,50 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Божидарка Бойчева

