ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 226
На 28 юли 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проекти на принципни решения.
Докладва: Силва Дюкенджиева
1а. Проект на решение относно обявяване на следващия от
листата кандидат за народен представител.
Докладва: Мария Бойкинова
2. Доклади относно промени в състави на ОИК.
Докладва: Силва Дюкенджиева
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Ерхан Чаушев
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладват: Мария Бойкинова, Таня Йосифова
5. Доклади по писма на прокуратури и МВР.
Докладват: Ивайло Ивков, Мирослав Джеров,
Ерхан Чаушев, Георги Баханов
6. Разни.
Докладват: Мария Бойкинова, Емил Войнов, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева, Севинч Солакова,
Мирослав Джеров, Александър Андреев, Таня
Йосифова
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка
Ганчева, Николай Николов и Силвия Стойчева.
Заседанието бе открито в 10,15 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията, и госпожа Таня
Йосифова – заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.
Откривам днешното заседание на Централната избирателна
комисия. Налице е необходимият кворум за провеждане на редовно
заседание.
Отсъстват поради отпуск колегите Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Йорданка Ганчева, Николай Николов и Силвия Стойчева.
По дневния ред, колеги, има ли други предложения? Колегата
Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Моля да бъда включен в точка, ако няма такава, за отваряне на
запечатано помещение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?
Колегата Йосифова има думата.
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Процедура по гласуване, колеги, на дневния ред с
допълненията.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Заповядайте, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаема госпожо председател,
моля да включите точка „Обявяване за избран за народен
представител от Двадесет и четвърти изборен район – София.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по
гласуване, колеги, и тази точка да влезе в дневния ред като точка 1а.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проекти на принципни решения.
По точка първа давам думата на колегата Дюкенджиева.
Заповядайте, колега Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали от днешно заседание има проект с № 4442. Това е
проект на решение относно назначаване съставите на секционните
избирателни комисии за нови и частични избори.
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Миналия път тук имаше един проблем, който бях допуснала.
Оправен е. Съотношенията на политическите партии са към датата
на указа на президента за насрочване на частични избори. Разликата
между това наше решение за нови и частични избори и общите ни
решения по изборите през октомври е съобразно сроковете, които
при частичните избори са по-кратки. Отразени са. Отразено е как се
провеждат консултациите при кметовете. Отразено е какво трябва да
представят участващите партии и коалиции, които са на
консултациите, съответно сроковете, в които общинските
избирателни комисии назначават секционните избирателни комисии,
условията, на които трябва да отговарят членовете на секционните
избирателни комисии.
Към това решение има и приложение като методика за
начина на изчисленията на съставите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги
по проекта за решение. Има ли изказвания, колеги? По същество има
ли или да започваме страница по страница?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, само едно уточнение в
заглавието. Ще отпадне „общински съветници“ – „Назначаване на
съставите на СИК за нови и частични избори“ ще бъде само за
кметове, защото на 27 септември няма как да има избори и за
съветници. Срокът изтече. Така че това е корекция в заглавието.
Уважаеми колеги, парламентарните групи така, както са
определени с броя народни представители, са съгласно официалната
интернет страница на Народното събрание и на указа на президента
за насрочването на изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Започваме, колеги, по
решението за назначаване съставите на СИК – първа страница.
Чухте корекциите на докладчика.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Навсякъде
„общински
съветници“ ще отпадне.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Страница 2, колеги!
Няма корекции. Да преминем към страница 3. Няма корекции.
Страница 4, колеги!
По стр. 4 колегата Солакова има думата. Заповядайте, колега
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз ви предлагам да
помислим по въпрос, който беше на вниманието на ЦИК на общите
избори. Предлагам ви в случаите, в които член на СИК бива
предложен като кандидат, с това решение да уредим, че той бива
освобождаван като член на секционната избирателна комисия.
Този въпрос не беше еднозначно решаван от общинските
избирателни комисии и на много места създаде проблеми. По-важно
е за всички участници и за целия изборен процес кандидатските
листи да бъдат пълни и да има участие на кандидати в една
конкурентна среда.
В този смисъл ви предлагам в случаите, в които едно лице е
назначено за член на секционна избирателна комисия, но бива
предложен като кандидат, той да може да бъде освободен като член
на секционна избирателна комисия.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, съгласна съм. Приемам
предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания по
стр. 4, колеги?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да преценим дали да бъде в т. 21
или в т. 23 и да бъде като отделно изречение.
Колеги, предлагам в т. 23 да има още едно изречение, че
„когато член на СИК е кандидат за кмет, се освобождава като член
на секционната избирателна комисия“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други
изказвания по стр. 4? По страница 5! Не виждам изказвания по
стр. 5. Страница 6, колеги! Други изказвания по стр. 6, колеги?
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В т. 27 ще стане: „Когато кметът
на общината или района не е направил предложение в съответния
срок, той изпраща на ОИК ….“ И така продължаваме нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приключихме ли,
колеги, по проекта на решение и да преминем към приложенията?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Приложението е само едно.
Просто имаше два варианта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по методическите указания.
Има думата колегата Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, единствените промени са в това, че
в общите избори парламентарната група на ГЕРБ бяха 94 народни
представители, сега са 95 и парламентарната група на Обединени
патриоти бяха 27, сега са 21 народни представители. Всички други
числа са същите. Формулата е същата. Мисля, че никакви
затруднения нямаше както на изборите за Европейски парламент,
така и на местните избори. Така че никакви промени не са правени
тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Бележки по методическите указания? Няма изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението заедно с
приложението.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1847-МИ.
Колеги, преминаваме към нова точка – точка 1а – от дневния
ред:
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1а. Проект на решение относно обявяване на следващия
от листата кандидат за народен представител.
Колегата Бойкинова има думата в новата точка 1а.
Заповядайте, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали се намира проектът относно
обявяване за избран за народен представител от Двадесет и четвърти
изборен район – София.
С писмо от Народното събрание в Централната избирателна
комисия е получено Решение на Народното събрание от
24.07.2020 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Конституцията на Република България са прекратени пълномощията
на народния представител Владислав Иванов Горанов, избран в
Двадесет и четвърти изборен район – София.
Съгласно разпоредбата на чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия следва да обяви за народен
представител следващия кандидат в листата от ПП ГЕРБ.
След справка в списък Б се установява, че следващият в
листата е господин Калин Любенов Вельов.
С Решение № 1843-НС Централната избирателна комисия го
е обявила за народен представител като заместващ до завръщане на
избрания за министър народен представител господин Горанов. С
освобождаването на господин Горанов като министър на финансите
пълномощията на Калин Любенов Вельов като народен
представител по заместване автоматично се прекратяват, поради
което сега следва да го обявим пак, но на вече постоянен мандат на
мястото на господин Горанов, чиито пълномощия като народен
представител са прекратени.
Поради това ви предлагам да обявим господин Калин
Любенов Вельов за народен представител в 44-то Народно събрание
от листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и четвърти изборен район.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки към
проекта за решение? Има ли допълнения, бележки, предложения по
решението?
Колегата Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам в абзац четвърти между
първото и второто изречение да се включи ново изречение, а
сегашното второ да стане трето, за да се опише ясно фактическата
обстановка стъпка по стъпка. Да кажем, че господин Горанов е
подал оставка и са прекратени пълномощията му за постоянно като
народен представител в това Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз предлагам, след като
„пълномощията на народен представител са прекратени“, да
добавим „на основание подадена оставка“. Става ли ясно?
Други бележки, колеги?
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ
БАХАНОВ:
Само
едно
изказване
по
предложението. Аз считам, че за това решение на Централната
избирателна комисия абсолютно ирелевантен е фактът на какво
основание са прекратени пълномощията на даден народен
представител. Самият факт, че имаме писмо от председателя на
Народно събрание, с което ни съобщава, че пълномощията са
прекратени, не виждам защо трябва да фигурира и причината за
прекратяване на пълномощията в нашето решение. Няма никакъв
смисъл от това нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Бойкинова
има думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, неслучайно ви прочетох
писмото. Има Решение на Народното събрание от 24 юли 2020 г., с
което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията, която казва:
„Пълномощията на народния представител се прекратяват
предсрочно при подаване на оставка пред Народното събрание“.
Цитирала съм ал. 2 от Конституцията, която казва: „ В случаите на
т. 1 при подаване… решението се приема от Народното събрание.“
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Тоест, имаме основание, имаме и решение на Народното
събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТЕФКА
СТОЕВА:
Правите
ли
предложение, колега Ивков, защото пък колегата Баханов направи
друго. Кое предложение да гласуваме сега?
Обединяваме ли се с предложението да се добави „подаване
на оставка“? В мотивите да се добави „поради подаване на оставка“.
Колеги, моля процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – 2 (Александър Андреев, Георги Баханов).
Предложението се приема.
Моля, гласуваме решението, колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1848-НС.
Колеги, процедура по гласуване на двете писма – до
председателя на Народното събрание и до „Държавен вестник“.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, с решение на
Народното събрание знаем, че и министърът на туризма, госпожа
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Ангелкова, е освободена. Всъщност тя фигурира в листата на ПП
ГЕРБ и с освобождаването й като министър се прекратяват и
пълномощията на народния представител Мартин Тинчев, когото
Централната избирателна комисия е обявила за избран за народен
представител с Решение № 4747 до завръщането на министъра на
туризма по заместване.
Считам, че следва да констатираме този факт и да отбележим
в Списък А това обстоятелство и съответно на основание чл. 140,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание, когато бъде освободен като министър, пълномощията на
народния представител се възстановяват, а на заместващия се
прекратяват. Това изрично е уредено и в правилника, но то се следва
и от самия институт на заместване – когато се върне титулярът, на
заместващия се прекратяват пълномощията.
Предлагам ви това да бъде отбелязано в Списък А – че
госпожа Ангелкова е народен представител по силата на решението
на Народното събрание за освобождаването й като министър на
туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението.
Има ли други предложения, колеги, изказвания?
Колеги, моля, гласуваме протоколно решение по
предложението на колегата Бойкинова да се отбележи в Списък А
госпожа Ангелкова.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – 2 (Ивайло Ивков, Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Колеги, ще продължи да води заседанието колегата
Йосифова. От 11,30 ч. трябва да свидетелствам в Районния съд по
дело с Икономедия.
Предоставям дневния ред на госпожа Йосифова.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА:
Бойкинова, имате ли друг доклад? Нямате.

Госпожо

Преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади относно промени в състави на ОИК.
Госпожа Дюкенджиева има думата. Заповядайте, госпожо
Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с писмо с вх.
№ МИ-15-409 от 27.07.2020 г. в Централната избирателна комисия е
постъпило заявление от Мария Михайлова Башева-Венкова, за
освобождаването й като заместник-председател на Общинска
избирателна комисия – Севлиево, по лични причини.
Колеги, предлагам ви на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във
връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 да освободим като председател на ОИК –
Севлиево, област Габрово, Мария Михайлова Башева-Венкова, и
съответно да анулираме издаденото й удостоверение.
Проектът се намира във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали с № 4467.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги, по проекта.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване на
предложения проект за решение относно промени в състава на
ОИК – Севлиево.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1849-МИ.
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моля ви да гласуваме
протоколно решение за изпращане на писмо до господин Марешки,
за да представят друг кандидат на мястото на освободения.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Процедура по
гласуване на посоченото писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Има думата господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-246 от
20.07.2020 г. от ОИК – Девин, сме получили искане за изплащане на
възнаграждения за дежурство и заседание на ОИК. По преписката
има контролен лист и счетоводна справка. Искането е за проведено
дежурство на 26.06.2020 г. от заместник-председател и член за
подготовка на материали за провеждане на заседание.
На 29.06.2020 г. е проведено заседание, на което са
присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и
девет членове. На това заседание са освободили общински съветник
и съответно са обявили за избран следващия.
Предлагам на основание наше Решение № 1685-МИ от
20.11.2019 г. да им се изплатят съответните възнаграждения за
дежурството и заседанието.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване
изплащане на възнаграждения на ОИК – Девин.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Продължавам само с уточнение. Иска се
и заплащане на командировъчни за транспорт на член на ОИК –
Девин. Не са представени при нас документи. Ще се обадя по
телефона да си ги търсят по реда на наше Решение № 1685-МИ,
т. 10. Да си отправят искането към кмета на общината.
Аз ще се обадя по телефона. Само за пълнота на доклада го
съобщавам.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: В тази точка
господин Баханов има думата. Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ
БАХАНОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстваща! Уважаеми колеги, в Централната избирателна
комисия е постъпило писмо по е-mail с вх. № МИ-27-247 от
24.07.2020 г. Със същия номер от 28.07.2020 г. е дошъл и оригиналът
на придружителното писмо, както и представените документи. Касае
се за искане от Общинска избирателна комисия – Роман, област
Враца, за заплащане на възнаграждение за положено дежурство на
24.07.2020 г. от председател и секретар. Дежурството е за входиране
на писмо от председателя на Общинския съвет – Роман, входиране
на писмо от ЦИК относно справка на ОИК за заплащане на
възнаграждение, изготвяне на удостоверение за избран общински
съветник, сваляне и архивиране на решение № 135 от таблото за
публично оповестяване, както и участие в сесията на Общинския
съвет – гр. Роман, във връзка с полагане на клетва от обявен
общински съветник.
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Има изготвен контролен лист и счетоводна справка от
счетоводството на Централната избирателна комисия. Сумата за
това дежурство е в размер на 121,30 лв.
Приложени са доказателствени документи, а именно
решение на Общинския съвет, удостоверение за избран общински
съветник, доказващи участието на двамата от ОИК – Роман, в
сесията и издаването на необходимите документи.
Така че, предлагам да вземем решение, с което да
удовлетворим искането на Общинска избирателна комисия – Роман,
за заплащане на възнаграждение за дежурство на председател и
секретар.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване
изплащане възнаграждението на ОИК – Роман, така, както беше
докладвано.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Има думата госпожа Бойкинова. Заповядайте, госпожо
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам
решение на Административен съд – София-град, Девети касационен
състав, с което решение са оставили в сила решението на Софийския
районен съд, с което е отменено Решение № 550-ЕП от 16.07.2019 г.
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на Централната избирателна комисия против управителя на
„Телеграф медия“ ЕООД.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в тази точка аз също ще ви
докладвам един сигнал. Намира се във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали от днешно заседание. Моля да го погледнете. Той е
с вх. № МИ-22-28 от 23.07.2020 г.
Сигналът е от В. Н. от гр. Варна срещу действия на
председателя на Общинска избирателна комисия – Аксаково. Моля
да се запознаете с твърдените нарушения и накрая искането е да се
разкрие дисциплинарно производство с цел доказването на тези и
други нарушения и налагане на дисциплинарни наказания на
председателя на ОИК.
Колеги, предлагам да изпратим писмо до ОИК – Аксаково, и
с това писмо да изискаме становище от ОИК – Аксаково, по
твърдените в сигнала действия и нарушения.
Колеги, ако няма други изказвания, моля, процедура по
гласуване на посоченото предложение за писмо до ОИК – Аксаково.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силва
Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, докладвам ви от същия господин В. Н. искане-писмо,
с което държи да го информираме за движението на неговата
преписка с вх. № МИ-22-2 от 13.07.2020 г., което също е сигнал.
Докладвано е и е оставено за сведение от Централната избирателна
комисия.
Така че аз мога да се свържа и по телефона и да му кажа
докъде е стигнала преписката.
Колеги, предлагам тогава също да изготвя писмо, с което да
го информираме за движението по посочения сигнал.
Ако сте съгласни, моля, процедура по гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ТАНЯ
ЙОСИФОВА:
преминаваме към точка пета от дневния ред:

Колеги,

5. Доклади по писма на прокуратури и МВР.
Има думата господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, моля да погледнете в папка с мои
инициали от днешно заседание. Там има изготвени три писмаотговори. Две от тях предлагам да ги докладвам ан блок и да ги
гласуваме ан блок, освен ако няма други мнения.
Едното е с вх. № ЕП-04-02-225 от 22.07.2020 г. и е писмо от
Министерството на вътрешните работи – Областна дирекция –
Пловдив. Виждате проекта за отговор.
Другото е с вх. № ЕП-04.02.224 от Областна дирекция на
МВР – Пловдив. Виждате съответно и отговора в уърдовски файл.
Третото е с вх. № ЕП-09-289 от 23.07.2020 г. на Окръжна
прокуратура – Варна, Окръжен следствен отдел.
Това са стандартните, банални писма, които изпращаме по
отношение на дадени лица, които са гласували евентуално, има
съмнения да са гласували, без да имат право на глас или са
гласували два пъти. Респективно проверки се извършват и се водят
следствени действия дали има престъпен състав.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля и трите писма да бъдат гласувани
ан блок.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Добре. Ако няма
изказвания, моля, процедура по гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Имате ли друг доклад, колега Ивков? Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Мисля, че тук му е мястото да докладвам
писмо с вх. № ЕП-09-251 т 27.07.2020 г. Става дума за
постановление за отказ да се образува досъдебно производство на
прокурор от Районна прокуратура – Ловеч, за едно лице, което
живее в Англия. Разпитана е председателката на РИК – Ловеч,
защото става въпрос за изборите за Европейски парламент през
2019 г. Снети са обяснения от майката на лицето. Установили са, че
лицето си живее преимуществено във Великобритания. Явно обаче
не се води по настоящ адрес и не е налице процесуалното изискване
на чл. 207 НПК, обуславящо законосъобразно образуване на
досъдебно производство. Затова постановяват, че отказват да
образуват изобщо досъдебно производство. Това постановление
може да се обжалва пред Окръжна прокуратура – Ловеч.
Докладвам го за сведение.
Имам още една молба. Да я докладвам ли? Добре.
Постъпило е писмо с вх. № НС-22-2. Има и PDF-файл в папка
с моите инициали от днес. Молбата е от Х. И. Г. Господинът иска да
бъде заличен от списъка за подкрепа, в който в 2017 г. се е подписал
в подкрепа регистрацията на Коалиция от партии Движение „Да,
България“.
„Името ми фигурира…“ – казва на коя страница и на кой ред.
„Моля да бъда заличен от посочения списък, тъй като не споделям и
не желая името ми да бъде свързано с горецитираното движение.“
Това, хубаво, но той не сочи да не се е подписал. За мен поскоро става въпрос за човек, който тогава си се е подписал с ясната
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воля и съзнание, пък сега си е сменил отношението към въпросния
политически субект.
Въпросът е един. Моят въпрос като докладчик е за сведение
ли да го оставим, или да му върнем отговор, че Изборният кодекс не
предвижда възможност за заличаването му към този момент. Защото
аз съм съгласен, че когато все още преди регистрацията, ако той не е
дал подписа или е фалшив...
Всъщност предлагам след кратки разисквания, за да не се
дава възможност да се злоупотребява с права и на други субекти,
това да бъде за сведение. Няма такава възможност. Не може да се
изпълни искането. То освен недопустимо е и неоснователно.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: В същата точка
има думата господин Джеров. Заповядайте, господин Джеров.
МИРОСЛАВ
ДЖЕРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстваща. Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали от днес можете да се запознаете с три
писма.
Първото е под № 4064. То е във връзка с преписка, входирана
в Централната избирателна комисия под № ЕП-09-242/1 от
22.07.2020 г. Въпросът е зададен от следовател Е. от Софийска
градска прокуратура във връзка с избирателните права на едно лице.
Моля да се запознаете с първото писмо под № 4064. Ако
нямате възражения, да бъде изпратено в съответния вид и
съдържание.
На следващо място ви докладвам вх. № ЕП-09-241\1 от
22.07.2020 г. във връзка с питането също на следовател Енчев от
Софийска градска прокуратура. Подготвил съм писмо, което се
намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес.
Можете да се запознаете със съдържанието му. Номерът му е 4065.
С това писмо даваме подробен отговор на въпроса, зададен ни от
следовател Е.
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На следващо място ви докладвам, колеги, вх. № ЕП-09-290 от
24.07.2020 г. Това е едно писмо, което е изпратено до Централната
избирателна комисия от следовател В. с конкретен въпрос.
В тази връзка съм подготвил писмо под № 4069, което се
намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес.
Моля да се запознаете със същото и, ако нямате възражения, да
гласуваме изпращането на така предложените от мен писма.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Има думата господин Чаушев. Заповядайте, господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-292 от
24.07.2020 г. сме получили постановление за изпращане на преписка
по компетентност от гр. Благоевград към Районна прокуратура – гр.
Сандански.
Докладвам го за сведение. Уведомяват ни, че се изпраща по
компетентност.
Докладвам ви две искания във връзка с проверки за
гласуванията в чужбина и искане на информация и документи по
съответните случаи. Едното е с вх. № ЕП-04-02-226 от 22.07.2020 г.
от ОД на МВР – Бургас, Районно управление – Руен.
Другото е с вх. № ЕП-04-02-231 от 23.07.2020 г. от МВР –
Враца.
След направената проверка предлагам да се изпратят
съответните писма и исканата информация и копия от исканите
документи.
Моля да ги гласуваме ан блок.
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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,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня
Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Има думата господин Баханов. Заповядайте, господин
Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви да
гласуваме ан блок три писма до Областна дирекция на МВР – Варна,
от началника на Икономическа полиция. Те са идентични и затова
само ще ви прочета входящите номера: ЕП-04-02-223, ЕП-04-02-221
и ЕП-04-02-222. Всички са от дата 22.07.2020 г. Каса се за искане на
писма и документи в отговор от нас за съставите на секционните
избирателни комисии в Милано, Италия, Руска федерация, Санкт
Петербург и в Осло, Норвегия, за лица, които са гласували в
нарушение на Изборния кодекс. Прилагаме и решението за
назначаване на съответните секционни избирателни комисии в тези
градове, които изброих преди малко, както и допълнителните
страници към списъка на гласувалите в тези секции, където
фигурират лицата, по отношение на които се иска справка от
Областна дирекция на МВР – Варна, както и документите, а именно
декларации, попълнени от тези лица – как са упражнили правото си
на глас, списъците на лицата, гласували в тези секции, където
фигурират въпросните имена и съответните подписи на тези лица.
Така че предлагам да гласуваме изпращането на тези
отговори до Областна дирекция на МВР – Варна, ан блок.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги, за изказвания.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване на
посочените писма.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня
Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Баханов, да продължите с докладите
си.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Продължавам, ако позволите. Имам
още две писма. Едното е от Областна дирекция на МВР –
Благоевград. Вх. № ЕП-04-02-196 и ЕП-04-02-195 и отново се касае
за искане на отговори от нас и съответните документи по отношение
на две лица, едното гласувало в Словения, Любляна, в посолството,
а другото лице е гласувало в посолството ни във Вашингтон,
Съединени американски щати. Приложили сме допълнителните
страници към списъка за гласуване, както и протоколите на
съответните секционни избирателни комисии, откъдето е видно кои
са били членове на тази СИК, решенията за назначаване на
секционните избирателни комисии и декларациите от лицата, които
са попълнили такива преди упражняване правото на глас.
И двете искания са във връзка с извършвани проверки от ОД
на МВР – Благоевград, за лица, гласували в нарушение на Изборния
кодекс.
Предлагам ан блок да бъдат гласувани.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Баханов, за следващия Ви доклад.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Последното е искане от Първо районно
управление на полицията на Пловдив. Началникът е приложил
разпореждане за налагане на проверка от Районна прокуратура –
Пловдив. Искането е за заверени копия от избирателните списъци за
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26.05.2019 г., в които да бъде включено лицето –
описано е – Р. Ч., с посочено ЕГН и адрес в гр. Пловдив, без да е
посочено къде е гласувало това лице. След справка от Централната
избирателна комисия, която е извършена, е установено, че лицето е
гласувало във Великобритания, Уочестър парк.
Така че прилагаме списъка, допълнителната страница към
списъка на гласувалите извън страната за тази секция, където
фигурира и въпросното лице, както и декларацията, попълнена от
същото това лице преди да упражни правото си на глас.
Предлагам да гласуваме отговора, както и другите отговори,
които ви посочих преди малко. Всички те се намират във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали, които сте погледнали,
уважаеми колеги. Ако нямате някакви предложения за изменения и
допълнения, да гласуваме отговора ведно с изпращане на
цитираните от мен документи.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, ако
няма изказвания, моля, процедура по гласуване на последното
писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Ако няма други докладчици в тази точка, преминаваме към
точка шеста от дневния ред:
6. Разни.
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Госпожа Бойкинова има думата. Заповядайте, госпожо
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз много се
извинявам, но в точка „Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки“ пропуснах да ви докладвам
Определение на Административен съд – София-град, с което
определение се оставя без разглеждане жалбата на Сдружение
Гражданска платформа – гр. София, с която е оспорен мълчалив
отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на
Централната избирателна комисия по заявление на оспорващия.
Определението подлежи на обжалване, не е окончателно.
Моля да се запознаете. Докладвам ви го за сведение.
Уважаеми колеги, докладвам ви още едно писмо за сведение.
То е от госпожа Т. К. То е във връзка с получения от нея отговор от
Централната избирателна комисия по повод подадения от нея сигнал
за незаконен партиен плакат на територията на община Варна.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Има думата
господин Ивков. Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм с докладчика за всичко.
Много хубаво е станало, че са се разбрали по телефона. Съгласен
съм да остане за сведение. Но за протокола все пак да кажем, че по
телефона е било разяснено на уважаваната от мен госпожа К. и
нейната медия, че Централната избирателна комисия изключително
добре познава закона в тази част и че това не е събитие и факт, по
отношение на който ЦИК има правомощията да интервенира,
доколкото се касае за период извън изборите. А Изборният кодекс
определя действията на Централната избирателна комисия и нейните
правомощия само по време на предизборна кампания.
Считаме случая за приключен и благодарим на лицето за
будната му гражданска съвест.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин
Войнов има думата. Заповядайте, господин Войнов.

24
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председателстваща.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-11-64 от 22.07.2020 г.
Писмото е от Д. Д. Спомняте си, че миналата седмица му
отговорихме на въпросите за въвеждане на машинно и електронно
гласуване. Сега господин Д. ни пише: „Благодаря. Надявам се, че
обществото в България ще се събуди и ще успее да покаже, че
суверенът е най-важният елемент за съществуването на едно здраво
общество.“
Докладвам ви писмото за сведение.
Докладвам ви писма с вх. № ЦИК-00-511 от 22.07.2020 г. и
ЦИК-00-512 от 27.07.2020 г. Писмата са от F-Secure Product Bulletin.
С първото писмо ни информират за последните актуализации
и функции на програмата F-Secure Rapid Detection & Response
solution. С второто писмо ни информират, че последната версия на
програмата F-Secure Cloud Protection for Salesforce вече е налична и
горещо й препоръчват.
Докладвам писмата за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: В същата точка
госпожа Цанева има думата. Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви доклад на
Бюрото за демократични избори и права на човека, препратен ни
чрез Министерството на външните работи относно необходимостта
за изпращане на наблюдателна мисия – в случая 16 дългосрочни
наблюдатели за предстоящите парламентарни избори в Черна гора
на 30 август 2020 г., като на по-късен етап ще бъде изпратена и
поканата за изпращане на 100 краткосрочни наблюдатели.
Докладвам за сведение, както и каквато е практиката ни, да
бъде предоставена тази информация на Обществения съвет.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата,
колеги.
Има думата госпожа Севинч Солакова. Заповядайте, госпожо
Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз предлагам наред
с предоставянето на информацията на Обществения съвет да ги
помолим за обратна информация, в случай че е проявен интерес,
особено в случаите, когато има участие като наблюдатели в
съответни избори.
ТАНЯ ЦАНЕВА: ОК.
Колеги, докладвам ви благодарност, която сме получили от
А. С., журналист във вестник „Ню Йорк таймс“ за информацията,
която сме й изпратили.
Докладвам го за сведение.
Докладвам ви писмо, получено от Министерството на
външните работи, като адресатите са няколко, в това число и
Централната избирателна комисия. С това писмо ни информират от
посолството на Република Корея , че се провеждат онлайн семинари,
свързани с борбата с COVID-19. До нас е изпратено, тъй като
единият от семинарите, който е онлайн, който е бил проведен на
8 юли 2020 г., са обсъждани изборни мерки.
Изпращат ни линка, с който ние можем да се запознаем с
информация във връзка с тези проведени онлайн семинари, тъй като
другите не са свързани с нашата дейност.
Докладвам го за сведение.
Докладвам ви писмо, което сме получили от Централната
избирателна комисия на Киргизия. Това е писмо и покана, с която ни
канят да участваме като наблюдатели на предстоящите
парламентарни избори в Република Киргизия, които ще се състоят
на 4 октомври 2020 г. До 1 септември 2020 г. трябва да бъде
потвърдено евентуално участие.
Засега го докладвам за сведение. Да ви припомня, че аз вече
ви докладвах това събитие, тези избори, но поканата беше получена
при нас от АСЕЕЕО.
За сведение ви докладвам писмо от кмета на Тервел. Ние вече
изпратихме писмо на неговото запитване. Но сега са дошли
документите в оригинал.
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Това е на този етап.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Има думата
госпожа Георгиева. Заповядайте, госпожо Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
за сведение писмо, получено от кмета на район Централен – община
Пловдив, с вх. № ЕП-06-25 от 27.07.2020 г., с което ни уведомява, че
във връзка с водена проверка по преписки на Районна прокуратура
се е наложило отваряне и затваряне съответно на помещение за
съхраняване на изборни книжа и материали от изборите за членове
на Европейския парламент от Република България 2019 г. Към
преписката са приложени съответно изискуемите документи –
писмата, протоколът на комисията, заповедта на кмета.
Докладвам ви го за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.
Има думата госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
представения отчет за полугодието на 2020 г. в числови данни сега
ви представям с докладна записка допълнителен отчет, който
съгласно чл. 133 от Закона за публичните финанси трябва да се
представи в Министерството на финансите, в Народното събрание и
в Сметната палата. Този отчет наред с числовите данни трябва да
съдържа и словесна част съгласно тези нормативни изисквания,
както и съответните указания БЮ-3 от 2020 г. на Министерството на
финансите за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и
представяне на отчетите по изпълнението на бюджета на
първостепенния разпоредител с бюджет – Централната избирателна
комисия.
Този отчет е приложен към докладната записка както в
словесната част, така и в числовите данни заедно с декларация, че
отчетът на Централната избирателна комисия е изпратен в
Министерството на финансите в електронен вид по електронната
поща със съответния адрес, както и са предложени проектите на
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писма до председателя на Сметната палата и до председателя на
Народното събрание.
Предлагам да одобрим изпращането на електронен носител и
на хартиен носител този отчет до Сметната палата и до Народното
събрание, както и на декларацията в Министерството на финансите –
Дирекция „Бюджет“.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, имате
думата.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова, да продължите с докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, със следващата докладна
записка се предлага извършване на промяна по бюджета на
Централната избирателна комисия с оглед на извършените
трансфери въз основа на решението на Централната избирателна
комисия за одобряване изплащане на възнаграждения на
общинските избирателни комисии за проведени заседания и
дежурства за месец юли тази година в размер на 31 452 лв.
Предлагам ви да одобрим корекциите и да упълномощим
председателя да извърши тези корекции, за което да уведомим
Министерство на финансите за извършената корекция по бюджета
на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към
докладчика? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева,
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Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова, да продължите с докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение писмо, което сме получили от кмета на район Нови Искър
в Столична община относно унищожения резерв от бюлетини след
приключване на процедурата по оспорване на изборния резултат.
Само за сведение ви докладвам и писмото, с което ни
информират за извършено вече дезинфекциране в петък в
изпълнение на протоколно решение на Централната избирателна
комисия.
Докладвам ви за сведение писмо от кмета на район
Централен, община Пловдив, във връзка с проведена обработка и
експертиза на документите с цел предаване на Регионален държавен
архив на изборните книжа и материали от общите местни избори
през 2015 г., както и с приложени всички необходими документи по
изпълнение на решението на Централната избирателна комисия,
включително и по Закона за Националния архивен фонд.
Докладвам ви докладна записка от директора на Дирекция
„Администрация“ в изпълнение на наше протоколно решение на
Централната избирателна комисия, извършено проучване, получени
оферти от Централната избирателна комисия. Аз ви ги докладвах на
предишно заседание и върнахме в администрацията за мотивиране
на предложението.
Много подробно мотивировка е представена с тази докладна
записка, с която се предлага да се одобри закупуването на метален
шкаф – съответния модел – по офертата на ADVANCED Business
System Ltd на стойност 377,60 лв. с ДДС, както и контейнер с четири
чекмеджета със заключване с единична цена 264,80 лв. с ДДС.
Въз основа на така направеното мотивирано предложение на
администрацията ви предлагам да приемем протоколно решение за
закупуването на шкаф и контейнер с посочените суми. Имаме
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средства по бюджета, за което има и представен и контролен лист за
извършена предварителна проверка от финансовия контрольор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси,
колеги? Не виждам.
Процедура по гласуване, колеги, на протоколно решение, с
което да одобрим извършването на разход за закупуване на шкаф и
контейнер на посочената сума и от посочената фирма.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Има думата колегата Джеров. Заповядайте, колега Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-541 от 28.07.2020 г.
Писмото сме получили от господин Манолов, кмет на община
Аврен, в което ни казват, че във връзка с процедурите по предаване
на отдел Държавен архив – гр. Варна, на изборни книжа и материали
от проведените на 25.10.2015 г. избори за общински съветници има
извършени действия – отворено е помещението по съответния ред и
начин. В тази връзка не са констатирани наличие на торби и пликове
с нарушена цялост или незалепени пликове с хартиени ленти, както
на документите, които се изваждат, така и на оставащите за
съхранение документи в същото помещение.
Докладвам ви писмото за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Андреев има
думата. Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо от Държавна агенция „Електронно управление“ с
вх. № ЦИК-00-512/3 от 21.07.2020 г., с което от Държавната агенция
„Електронно управление“ ни изпраща актуализираното техническо
задание така, както беше поискано от Специализираното звено към
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Централната избирателна комисия във връзка с изготвянето на
доклад относно самото техническо задание от страна на
Специализираното звено.
Предлагам да се запознаете. То е качено във вътрешната
мрежа. Но отделно от това да бъде изпратено до всички членове на
Специализираното звено за запознаване с оглед и предстоящото
заседание, което ще бъде проведено във връзка точно с обсъждането
на техническото задание.
Аз предлагам да изпратим с едно писмо до членовете това,
което сме получили като писмо заедно с приложеното техническо
задание. То като обем е доста голямо. Затова предлагам направо да
го препратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги,
предложението на докладчика – да изпратим на членовете на
Специализираното звено полученото писмо от Държавна агенция
„Електронно управление“. Не виждам други предложения.
Процедура по гласуване, колеги, на протоколно решение, на
основание на което да извършим уведомяване на всички членове на
Специализираното звено за дистанционно електронно гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силва
Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Андреев, за следващия Ви доклад.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам още един доклад. Колеги, в
Централната избирателна комисия е постъпило с вх. № ЦИК-00512/2 от 17.07.2020 г. писмо от администрацията на Министерския
съвет, подписано от госпожа И. П. като директор на Дирекция
„Добро управление“, ръководител на управляващия орган по
Оперативна програма „Добро управление“.
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Писмото е изпратено до Централната избирателна комисия и
до Държавна агенция „Електронно управление“, като в копие е и до
заместник-министър председателя господин Дончев. Писмото се
отнася до пилотния проект, който е свързан с изграждането и
внедряването на пилотна система за дистанционно електронно
гласуване по административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Държавна агенция
„Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро
управление“.
С писмото се изисква информация докъде е стигнала
процедурата по съгласуване на техническата спецификация за
изграждането на системата за експериментално дистанционно
електронно гласуване с оглед изменението на законодателството,
което е претърпяло през 2019 г., а именно въвеждането на Закона за
киберсигурността и Наредбата за минималните изисквания за
мрежова информационна сигурност. Това води до необходимостта
от промяна в техническото задание и своевременното придвижване
на проекта, тъй като до 31.12.2020 г. трябва да бъде обявена
обществената поръчка, ще позволи през следващата година да бъде
въведено
дистанционното
електронно
гласуване
като
експериментално при следващи избори.
В тази връзка предлагам, тъй като то е адресирано до
членовете на Централната избирателна комисия и Специализираното
звено, работно да бъде обсъдено и изготвен проект на писмо, с който
да отговорим накратко за действията, които до момента са
предприети от Централната избирателна комисия, тъй като всички
ние знаем, че беше приета пътната карта, беше сформирано звеното.
В рамките на работата на самото звено е възложено все пак да бъде
изготвен доклад по отношение на техническата спецификация от
страна на Централната избирателна комисия, което вече ние да
препратим и към Държавна агенция „Електронно управление“.
Може би това накратко като поредност на действия, които ние до
момента сме извършили в тази насока, също няма да е лошо да бъдат
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посочени в това писмо, което да изпратим до Министерския съвет.
Все пак предлагам работно да го обсъдим и вече в следващото
заседание да предложим проект на писмо, с което да отговорим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли,
колега Андреев? Нямате. Благодаря.
Има ли други колеги, желаещи за изказване? Дневният ред е
изчерпан. Не виждам други желаещи за изказвания.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Насрочвам
следващото
заседание
на
Централната
избирателна комисия на 30 юли 2020 г., четвъртък, от 10,00 ч.
Закривам заседанието, колеги.
(Закрито в 12,20 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Божидарка Бойчева

