ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 227

На 30 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.
Докладват: Силва Дюкенджиева и Александър Андреев
2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Цветанка Георгиева и Емил Войнов
3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладва: Бойчо Арнаудов
4. Доклади по писма на прокуратури и МВР.
Докладват: Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева и
Георги Баханов
5. Разни.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Александър
Андреев, Таня Цанева, Емил Войнов, Мирослав Джеров и
Севинч Солакова
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева.
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Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.
Откривам заседанието на Комисията.
Колеги, имате думата по допълнения и искания за включване
в дневния ред.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моля да бъда включена в т. 4 –
Доклади по писма на прокуратури и МВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Други колеги?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: И аз моля за включване в същата точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване на дневния ред с двете
допълнения, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проекти на принципни решения.
Давам думата на госпожа Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в папката с моите инициали от днешното
заседание има качен проект на решение за реда за проверка на
списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на независими
кандидати за кметове за участие в новите и частичните избори.
Проектът за решение е съобразен с двете хронограми за двата вида
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избори със сроковете, отразени в тях. Няма никаква друга разлика от
принципното решение, прието през 2019 г. за общите местни избори.
В проекта на решение е описано какво обхваща проверката,
съответно как ОИК предава списъка на териториалното звено на
ГРАО. Записано е колко са необходимите избиратели и коректните
записи на подписи за издигане на кмет на община, кмет на район и
кмет на кметство. Съответно при връщането обратно на проверката,
че се подписва приемо-предавателен протокол между ОИК и ГРАО.
То е съобразено с новите срокове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.
Проектът за решение е раздаден предварително.
Не виждам изказвания общо по текста. Нека го гледаме
страница по страница. По първа страница има ли бележки?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може би само едно уточнение –
решението е само за независимите кандидати за кметове, а не за
общински съветници. Ако след това има избори за общински
съветници, ще има допълнително решение. Сега решението е, за да
не се объркват комисиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По стр. 1 не виждам
изказвания.
По стр. 2? Не виждам изказвания.
По стр. 3? Не виждам изказвания.
По стр. 4 от проекторешението? Не виждам изказвания.
Процедура по гласуване на Решение № 1850, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Колегата Андреев има думата.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, подготвил съм
проект на решение във връзка с гласуването на избирателите с
увредено зрение или със затруднения в придвижването в нови и
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частични избори. Приемането на това решение се налага и с оглед
приетите нови изборни книжа за нови и частични избори, които
следва да бъдат отразени в нашето принципно решение, което
приехме за общите избори, съответно и съгласуване на сроковете,
както са предвидени в хронограмата за новите и частичните избори,
насрочени за септември, а оттук нататък и съответно за следващите
частични избори, които биха могли да бъдат насрочени.
В тази връзка Ви предлагам да приемем този проект на
решение. Той е сходен с този, който приехме за общите избори като
решение. Има и две приложения. Едното отразява знака, който
трябва да бъде посочен пред секциите, където могат да гласуват хора
с увреждане на зрението или със затруднения в придвижването и
това не им позволява да упражнят правото си в тяхната секция по
постоянен или настоящ адрес, в която са включени в избирателния
списък, както и размерите на рампата, която трябва да бъде
предвидена, за да бъде упражнено правото на глас от тези
избиратели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, нека пак
гледаме решението страница по страница.
По стр. 1 има ли изказвания? Не виждам.
По стр. 2? Не виждам изказвания.
По стр. 3, колеги? Няма изказвания.
Моля, процедура по гласуване на Решение № 1851 за
гласуването на избиратели с увреждания.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
По т. 2:
Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Колега Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, докладвам Ви искане за изплащане на
възнаграждение, постъпило от ОИК – Стара Загора, с вх. № МИ-27249 от 28.07.2020 г. Искането е за изплащане на едно дежурство,
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дадено от председател и член на комисията на 27.07.2020 г. във
връзка с изготвяне на справка за Софийска градска прокуратура по
досъдебно производство. Сумата е в рамките на 217,04 лв.
Преписката съдържа всички необходими документи, включително
контролен лист и счетоводна справка. Предлагам Ви да одобрим
тази сума за едно дежурство за ОИК – Стара Загора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли
изказваиня, въпроси? Не виждам.
Процедура по гласуване, колеги, да одобрим изплащане на
възнаграждение на ОИК – Стара Загора, за едно дежурство.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Колега Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам Ви искане за изплащане на
възнаграждение с х. № МИ-27-248 от 27.07.2020 г. от ОИК –
Севлиево, и е за едно дежруство и 2 проведени заседания.
Дежурството е дадено на 8.07.2020 г., като е прета жалба до
Административен съд – Габрово, и са подготвени и изпратени
необходимите по делото документи. Подготвен е и проект за
решение. Дежурството е дадено от председателя, заместникпредседателя и секретаря на ОИК. Първото заседание е проведено на
14.07.2020 г. и на него с решение са упълномощени членове на ОИК,
които да представляват Комисията пред Административен съд –
Габрово. В заседанието са участвали 13 членове.
Второто заседание е проведено на 22.07.2020 г. На него е
взето решение относно обжалване на решение на АС – Габрово, и е
прието изпращането на две писма. В заседанието са участвали също
13 членове на ОИК. Изготвен е контролен лист и счетоводна
справка. Искането е комлектовано с всички необходими документи.
Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на
възнаграждение на ОИК – Севлиево, за едно дежурство и
2 заседания на обща стойност 1606,64 лв.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Има ли въпроси, изказвания? Няма.
Процедура по гласуване на това решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Преминаваме към т. 3, колеги:
Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Колега Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в ЦИК сме получили
Решение № 72714 на СРС, с което е отменено наше Решене № 549ЕП от 16.07.2019 г. Предлагам това решение да бъде обжалвано в
законоустановения срок с касационна жалба. Проектът за
касационна жалба е качен в папката с моите инициали за днешното
заседание. Ще Ви запозная накратко за какво става въпрос. СРС е
преценил, че ЦИК е извършила съществено нарушение на
материалния закон, изразяващо се в това, че решението, с което е
наложено административното наказание, е подписано от заместникпредседател на ЦИК в нарушение на разпоредбите на Изборния
кодекс. В тази връзка е написана касационна жалба, с която казваме,
че с протокол № 80 от 16.07.2019 г. от проведеното заседание на
ЦИК се установява, че председателят на ЦИК госпожа Стоева е
отсъствала от това заседание и решението е взето, като е
председателствала госпожа Стефанова – заместник-председател. По
тази причина съгласно чл. 53, ал. 9 от Изборния кодекс Решение
№ 549-ЕП от 16.07.20219 г. е подписано от заместник-председателя
на ЦИК госпожа Стефанова. Към касационната жалба сме
приложили заверено копие от Заповед № 14а от 15.07.2019 г. на
председателя на ЦИК, с която той е упълномощил заместникпредседателя да изпълнява функциите на председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли
бележки, допълнения към проекта за касационна жалба? Не виждам.
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Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, по
силата на което ЦИК да подаде гласуваната от нас касационна
жалба.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Колеги, преминаваме към т. 4:
Доклади по писма на прокуратури и МВР.
Колегата Джеров има думата.
Заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, предлагам Ви гласуването на няколко писма като
отговори на питания от МВР във връзка с различни прокурорски
преписки.
Докладвам Ви вх. № ЕП-04-02-240 от 27.07.2020 г. от старши
комисар Томов. Във връзка с неговото питане съм изготвил писмо.
Можете да се запознаете със съдържанието му в моята папка от днес
под № 4090.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания по
проекта за писмо, колеги? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-04-02238 от 27.07.2020 г. е получено писмо от директора на ОД на МВР –
Ямбол, старши комисар Милтенов. Във връзка с исканията от негова
страна съм подготвил писмо с отговор и с приложените документи.
Съответно можете да се запознаете със съдържанието на писмото
под № 4092 в папката с моите инициали от днес.
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Моля да го погледнете и ако нямате предложения или
възражения, това писмо с исканите приложения да бъде изпратено
като отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата за
изказвания, колеги. Не виждам.
Процедура по гласуване на предложеното писмо.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Следващото, което искам да
докладвам, колеги, е с вх. № ЕП-04-02-106/1 от 21.07.2020 г. във
връзка с направено запитване от началника на Икономическа
полиция на ОД на МВР – Варна, господин Ангелов. Подготвил съм
писмо, което е в моята папка от днес. Може да се запознаете със
съдържанието му под № 4093. Ако нямате възражения и
предложения, да бъде гласувано изпращането на съответното писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания? Не
виждам.
Процедура по гласуване на писмото, моля.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: На последно място Ви докладвам
писмо с вх. № МИ-04-02-10 от 23.07.2020 г. от МВР. Постъпило е
запитване във връзка с предварителна проверка по съответна
преписка на началник отдел, главен инспектор Григоров. Изготвил
съм писмо с отговор, с чието съдържание може да се запознаете в
моята папка от днес под № 4094. Ако нямате възражения, да
гласуваме изпращането на съответното писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване
на писмото, уважаеми колеги.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
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Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Колегата Дюкенджиева има думата.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка за
днешното заседание има 14 писма до районни прокуратури. Това са
първите писма във връзка с проверката за гласуване в нарушение на
Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове на
27.10.2019 г. и съответно на 3.11.2019 г. Писмата са от Районна
прокуратура (РП) – Гоце Делчев, РП – Благоевград, РП – Разлог,
РП – Сандански, РП – Петрич, РП – Велико Търново, РП – Горна
Оряховица, РП – Павликени, РП – Свищов, РП – Видин, РП – Враца,
РП – Козлодуй, РП – Бяла Слатина, РП – Мездра. В едно писмо са
лицата с адрес в съответната прокуратура. Моето предложение е
тези 14 писма да бъдат гласувани анблок. Към писмата са
приложени копия от писмата на ГРАО, извлечение от списъка на
лицата, които са гласували в нарушение, съответно извадка от
страниците на избирателните списъци за посочените лица. Те са с
номера 3857, 4071, 4075, 4076, 4080, 4081, 4085, 4087, 4088, 4091,
4094, 4096, 4097 и 4098.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата за
въпроси или други предложения към докладчика. Няма изказвания.
Моля, процедура по гласуване за изпращането на изброените
писма.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 1
(Севинч Солакова).
Колега Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е
запитване от Областна дирекция на МВР – Габрово, от господин
Муеров, директор, с искане данни за едно лице. С придружаващо
писмо изпращаме заверено копие от списък за гласуване извън
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страната в избирателна секция със съответния номер, намираща се в
посолството в Бейрут, Ливан, и заверено копие от допълнителната
страница към списък за гласуване извън страната в избирателна
секция със съответния номер на същото място, в което под № 34
фигурира лицето, за което е запитването, както и заверено копие от
декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от
Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.
След това обясняваме, че за да може да гласува въпросното
лице, трябва да има адресна регистрация по постоянен и по настоящ
адрес на територията на Република България или на друга държава –
членка на Европейския съюз, най-малко 60 дни от последните
3 месеца от датата на произвеждане на изборите, а въпросното лице
има настоящ адрес в Ливан. Това е накратко писмото. Моля да го
гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги, предложения, бележки? Няма.
Моля, режим на гласуване на предложеното писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Колеги, преминаваме към т. 5:
Разни.
Колегата Арнаудов има думата.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, за сведение,
получили сме писмо от кмета на община Стражица, с което ни
изпращат протокол и заповед на кмета за съставяне на комисия,
която е отворила запечатано помещение съгласно изискванията на
наше Решение № 1244-МИ.
Кмет на район „Владислав Варненчик“ ни изпраща копие от
негова заповед, копие от друга негова заповед и копие от съставени
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протоколи 2 броя отново за отваряне на запечатани помещения. И
двете писма – за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Иванова има
думата.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
постъпило в ЦИК най-напред по електронната поща, а след това и в
оригинал писмо с вх. № МИ-06-543 от 27.07.2020 г. от секретаря на
община Септември, който ни уведомява, че на основание наше
Решение № 1834-МИ от 10.07.2020 г. е отворено запечатано
помещение във връзка с извършване на строително-монтажни
работи. Към писмото са приложени заповедта на временно
изпълняващия длъжността кмет на община Септември за
назначаване на комисия и протоколът на самата комисия. Докладвам
преписката за сведение.
Докладвам за сведение аналогична преписка отново от
община Септември с вх. № МИ-06-544 от 27.07.2020 г., с което ни
уведомяват, че на основание наше Решение № 1244-МИ са отворени
запечатани помещения във връзка с предаването в Държавен архив –
Пазарджик, на документи със срок за съхранение „Постоянен“ и
унищожаване на неценните документи. Приложени са отново
заповедта на кмета и съставеният протокол от комисията.
Последната преписка за сведение е постъпилото писмо от
кмета на район „Сердика“ на СО инж. Тодор Кръстев в отговор на
наше писмо. Ще припомня, че в предходно заседание Ви докладвах
изпратено от инж. Тодор Кръстев писмо, с което той ни връщаше
3 броя актове за установяване на административни нарушения срещу
„Пик нюз” с обяснението, че служители на общинска администрация
са направили по две последователни посещения през три дни на
адреса на управление на дружеството, но не са успели да открият
управителя на „Пик нюз”. По данни на съседи същият от месец юни
2019 г. пребивава в чужбина. Нито едно от лицата, намерени на
посочения адрес, не е разполагало с пълномощно, за да получи
актовете. В тази връзка ние изпратихме наше писмо до инж.
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Кръстев, с което изискахме информация защо, след като проверката
от служителите на районната администрация, извършена през м.
юни 2019 г., едва през м. юли 2020 г. ни се връща в оригинал цялата
административна преписка. В отговор на това наше писмо кметът на
район „Сердика“ ни уведомява, че в изпълнение на протоколно
решение на ЦИК от 9 юли 2020 г. след извършена проверка
трудовото правоотношение на служителя, отговорен за забавянето, е
прекратено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Андреев,
заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в предходно
заседание докладвах за сведение и запознаване постъпилото писмо
от госпожа Ирена Първанова – директор на Дирекция „Добро
управление”, ръководител на управляващия орган на ОП „Добро
управление”, адресирано до ЦИК, до Държавната агенция
„Електронно управление“ (ДАЕУ) с копие до господин Томислав
Дончев – заместник министър-председател. Писмото се отнася до
проекта, по който е бенефициент ДАЕУ и по който ние сме
партньори, с оглед искане на информация до каква степен е
съгласувана техническата спецификация на проекта. Госпожа
Първанова счита, че забавянето на този процес може да доведе и до
забавянето на изпълнението на § 145 от Изборния кодекс, съответно
съгласно ал. 33 от същия би следвало, ако е положителен резултатът
от експерименталното дистанционно електронно гласуване, то би
могло при следващите избори да бъде въведено при отчитането на
резултатите.
В тази връзка, както казах, тъй като това е общ доклад на
трима колеги – на мен, колегата Арнаудов и колегата Войнов, сме
изготвили проект, който обсъдихме заедно като докладчици и
внасяме в ЦИК. Той е малко дълъг, тъй като считаме, че би следвало
по-подробно да бъдат изложени аргументите от страна на ЦИК.
Моля да го погледнете, да го обсъдим и приемем с протоколно
решение. Отворени сме за всякакви коментари, забележки,
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допълнения от страна на колегите в процеса на обсъждане на
проекта на писмо. (Шум, реплики)
Колеги, за момента ще оттегля проекта с оглед изчистването
на отделни редакционни моменти в него, след което отново ще го
внеса за разглеждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Цанева има
думата.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо от
Международния център за парламентарни проучвания, с което ни
информират, че ще се проведе онлайн чрез ЗУМ обучение по кибер
влияние по време на избори от външни участници между 19 и
23.10.2020 г.
Ще се проведе онлайн обучение в същия център за
разрешаване на конфликти по време на избори между 7 и
11.09.2020 г. – за сведение.
Докладвам Ви за запознаване писмо с вх. № ЦИК-04-01-14,
което сме получили чрез Министерството на външните работи,
съдържащо покана за наблюдение на общи избори, които ще се
проведат на 8.11.2020 г. в Мианмар. Поканата е изпратена от
Министерството на външните работи на Мианмар чрез нашето
посолство. Предлагам да бъде качено в папка „Международна
дейност”.
Докладвам за сведение, че с вх. № ЦИК-07-72 са постъпили
бележки след приключване на Осмата среща на Осмия изпълнителен
борд на A-WEB, като по точките от дневния ред, които ние сме
обсъждали, е отбелязано какви препоръки и решения по някои
въпроси са взети. Докладът, какъвто е предложен, е приет, одитният
доклад също е приет. По отношение на годишната вноска и дарения,
предложението е този въпрос да се постави отново за обсъждане в
следващата среща на Изпълнителния борд, която ще се проведе
2021 г.
По отношение на проектите и обученията е имало
предложение от Комисията на Бангладеш да се мисли за
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преминаване към онлайн обучение във връзка с Ковид пандемията,
да се разгледат въпросите по отношение на новостите, въведени в
тази среща, а именно мултинационалният състав на секретариата.
Тази материя също да бъде обсъдена на следващия Изпълнителен
борд през 2021 г. Приели са решение, че Генералната асамблея ще се
проведе в Южна Африка през 2021 г., а също така приемат
предложения за провеждане на следващия Изпълнителен борд, като
срокът е до 30.11.2020 г. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Войнов има
думата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № НС-10-12 от
22.07.2020 г. Писмото е от Симеон Славчев, председател на ПП МИР
Освен до ЦИК, писмото е адресирано и до председателя на
Народното събрание и до заместник министър-председателя
Томислав Дончев. В него се настоява да се спази законът, незабавно
да бъде стартирана процедура за обществена поръчка за машини за
гласуване, незабавно МС, НС и ЦИК да предприемат действия за
подготовка на машинното гласуване, както и МС и ЦИК публично
да дадат отчет за свършената от тях работа за провеждането на
парламентарните избори чрез машинно гласуване. Писмото
завършва с призив: „Да свършим своята работа! Да спазим законите
и незабавно да предприемем действия за подготовка на машинното
гласуване!” Докладвам писмото за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Джеров има
думата.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № ЕП-06-27 от
30.07.2020 г. – писмо от община Стара Загора, изпратено ни от
секретаря на общината господин Иванов във връзка с отваряне на
запечатано помещение в общинската администрация. Към писмото
са изпратили съответно протокол за извършените действия.
Докладвам го за сведение.
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Докладвам вх. № МИ-06-547 от 29.07.2020 г. – писмо от
община Стралджа, подписано от кмета на общината господин Киров
във връзка с унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на
съхранение от изборите за общински съветници и за кметове от
2015 г. Към писмото са приложени всички необходими документи.
Целият пакет от документи включва заповеди, протоколи, така че
преписката е окомплектована в цялост. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моя папка има проект № 4469 за промяна
в състава на ОИК – Севлиево. В ЦИК с вх. № МИ-10-34 от днешна
дата – 30.07.2020 г., е постъпило предложение от господин
Марешки, представляващ партия „Воля”, за назначаване на Цветан
Любомиров Цонев за заместник-председател на ОИК – Севлиево, на
мястото на освободената с наше Решение № 1849-МИ Мария
Венкова. Към предложението е приложена декларация по Изборния
кодекс и копие от дипломата за завършено висше образование.
Поради това, колеги, предлагам да назначим за заместникпредседател на ОИК – Севлиево, област Габрово, Цветан
Любомиров Цонев, съответно да издадем удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата за
изказвания, колеги. Бележки по проекта за решение има ли? Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване на Решение № 1852-МИ за
промени в ОИК – Севлиево.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
(Почивка)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТЕФКА
СТОЕВА:
Продължава
заседанието, колеги.
Има думата колегата Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме писмо
от Министерството на финансите с искане до края на месец юли да
предоставим информация за изпълнение на дискреционна разходна
мярка за 2019 г. – отчетни данни към 31.12.2019 г. Спомняте си, че в
бюджета на ЦИК бяха предвидени средства за увеличение с 10% на
разходите за персонал. Изготвена е докладна записка от
администрацията, с която главният счетоводител ни уведомява, че
към 31.12.2019 г. ЦИК не е реализирала дискреционната разходна
мярка за увеличение с 10%. Тази информация следва да бъде
предоставена в МФ на служител в Дирекция „Държавни разходи”.
Предлагам Ви в този смисъл да уведомим МФ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата
по предложеното писмо отговор. Има ли изказвания, други
предложения? Няма изказвания.
Моля, процедура по гласуване на писмото до министъра на
финансите.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикувана докладна записка от дирекция „Администрация” с 11
броя проекти на длъжностни характеристики. Те са изготвени във
връзка с изменението и допълнението на Правилника за
организацията и дейността на ЦИК, структурата и функциите на
нейната администрация с цел привеждане в съответствие. Предлагам
да одобрим представените длъжностни характеристики и да
упълномощим председателят да ги утвърди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Промяната е обусловена от приетото щатно разписание. Вместо
„Правно обслужване” записахме „Правна дейност”.
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Имате думата, колеги. Не виждам изказвания.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с
което да извършим промяна в наименованията на посочените
длъжностни характеристики на служители в ЦИК.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка
от дирекция „Администрация” във връзка с изпълнението на
задачите по протоколното решение за дезинфекция на работните
помещения, ползвани от ЦИК, ЦИК-09-135 от 29.07.2020 г.
Информират ни, че фирмата изпълнител в присъствието на главен
специалист домакин Николай Гебрев на дати 3, 10, 17 и 24 юли
2020 г. са извършили дезинфекция на помещенията на ЦИК на обща
стойност 604,80 лв. с ДДС. Предлага се да се вземе ново решение за
извършване на периодична дезинфекция за период от един месец от
31.07.2020 г. до 28.08.2020 г. с посочена стойност.
Колеги, аз докладвам докладната записка само в частта
относно изпълнението. Не предлагам възлагане на нова дезинфекция
по този ред, защото мисля, че сме предвидили всички необходими
мерки в ЦИК във връзка с епидемичната обстановка.
Докладна записка от администрацията ЦИК-09-134 от
29.07.2020 г., изготвена от постоянно действащата експертна
комисия в ЦИК, която ни предоставя акт за унищожаване на
неценни документи с изтекъл срок на съхранение. Става дума за
изборите на президент и вицепрезидент през 2011 г., документите за
назначаване на ОИК през 2011 г., тъй като изборите тогава бяха
съвместно с местните избори и комисиите, които произведоха
изборите, са ОИК, изборите за НС през 2013 г., Национален
референдум 2013 г., изборите за Народно събрание 2014 г. и за
Европейски парламент през 2014 г. Сроковете на тези документи са
изтекли. Подробно са описани в акта за унищожаване на неценни
документи. Извършена е експертизата и постоянно действащата
експертна комисия не е отделила сред тези документи никакви,
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които да имат ценен характер и да бъдат оставени на постоянно
съхранение.
Съгласно изискванията на Закона за Националния архивен
фонд този акт след одобрение от ЦИК ще бъде представен в
Централен държавен архив. Съгласно нормативните изисквания тези
документи следва да бъдат унищожени в двумесечен срок от датата
на представяне на акта. Знаете, че на практика ЦИК унищожава
неценните документи едва след получаване на писмено уведомление
за разглеждане на нашия акт и одобрението му от заседание в
Централния държавен архив. Докладвам Ви го за одобрение и за
упълномощаване на председателя на ЦИК да го утвърди и да го
изпратим на Централен държавен архив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата за
изказвания, уважаеми колеги. Не виждам изказвания.
Моля, процедура по гласуване за одобрение, утвърждаване и
изпращане на писмото до Централен държавен архив.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в отговор на нашето писмо и
искане до Печатницата на БНБ в ЦИК сме получили два боря
образци на бюлетини, изготвени така, както предложихме,
включително с празен ред между кандидатите, за да можем да
преценим преди одобряването на техническите характеристики.
Отново ни обръщат внимание за минималната дължина на
бюлетините, че оптималните дължини са приети с Решение на ЦИК
№ 1130-МИ от 18.09.2019 г. Ние изрично помолихме да се разгледа
нашето предложение и 270 мм да бъде минималната дължина на
размера на бюлетината, тъй като според тях при евентуален балотаж
и по-голям тираж би се увеличило технологичното време за
производство. Тези въпроси ще бъдат обсъдени при разглеждане на
техническите характеристики. Ще помоля след заседанието да се
запознаете с образците на бюлетини, представени от Печатницата на
БНБ. Докладвам това за сведение.
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Получили сме писмо от заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството в отговор на наше
писмо по повод искането на ЦИК отново да се реши трайно
въпросът с предоставянето на сграда държавна собственост за
целите на Комисията. Отговарят ни, че отново ще предприемат
действия, за да уведомят областния управител с оглед на това, че те
и преди това са правили същите постъпки. Писмото е адресирано до
областния управител на област София с копие до нас. За сведение.
Докладвам Ви за сведение, че от район „Надежда“, Столична
община, сме получили също информация на останалия за
съхранение в районната администрация резерв бюлетини. Както
знаете, ЦИК със свое решение указа оставените за съхранение като
резерв неизползвани бюлетини и формуляри за изборите след
приключване на съдебните производства по оспорване на изборните
резултати да бъдат унищожени.
Докладвам Ви за запознаване докладна записка с
предложение за провеждане на процедура за подбор за заемане на
длъжността главен експерт ИКТ – 2 щатни бройки в звено
„Информационно и комуникационно осигуряване” в Дирекция
„Администрация” заедно с длъжностна характеристика и обява. В
случай на необходимост това ще бъде разгледано и на работна група
на следващо заседание, за да можем да вземем решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Искам да взема
отношение само по писмото от МРРБ. И на предишното заседание се
постави въпросът за сградата на ЦИК. Помните, колеги, че писахме
писмо до МРРБ и до областния управител и отново настоявахме на
ЦИК да бъде предоставена подходяща сграда за изпълнение на
нейните функции, тъй като предстои изваждането ни от сградата,
която в момента заемаме. Писмото беше преди около месец. Сега
получихме отговор, че няма такава сграда и пишат до областния
управител. Но ние сме му писали, предишното писмо е и до
областния управител, то е с копие. Така стои към днешна дата
въпросът със сградата на ЦИК. (Шум, реплики.) Към този ден МРРБ
пита областния управител дали има подходяща сграда.
Колегата Ивков има думата.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, две писма до прокуратура.
Едното е в отговор на въпроси от Софийска градска прокуратура с
№ ЕП-09-296 от 29.07.2020 г. Качено е. Даваме заверено копие на
списъка за гласуване, страница първа и последна от протокола и
заверени препис-извлечения на всички документи, в които се
съдържа интересуващата ги информация за едно лице.
Следващото писмо е с вх. № ЕП-09-293 от 27.07.2020 г.,
където ни питат дали едно лице е имало право на глас. Молят за
спешен отговор. Писмото е от Окръжна прокуратура – Велико
Търново. В отговора представяме необходимите документи и
обясняваме, че лицето според направената проверка е било с
настоящ адрес извън ЕС – в САЩ.
Моля да гласуваме и двете писма анблок, за да ги изпратим
на колегите от съответните следствени отдели и на Окръжна
прокуратура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси,
колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване на двете цитирани писма.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Цанева,
заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, с вх. № МИ-08-97 от 29.07.2020 г. сме получили
искане от Наказателното отделение на СРС, с което ни молят
незабавно да им бъде предоставен заверен препис от преписката,
касаеща жалбата от В. Ш., със съответно ЕГН, срещу Г. Ш., със
съответно ЕГН. Подготвени са документите. Моля за протоколно
решение да изпратим исканата преписка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други
предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение за изпращане на цитираната преписка.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Андреев,
заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Уважаеми
колеги,
във
вътрешната мрежа, в папката с моите инициали е качено писмото до
госпожа Първанова с нанесени корекции във връзка с редакцията на
самото писмо след обсъждането. Моля да го погледнете и, ако сте
съгласни, да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата
по проекта за отговор. Нанесени са предложенията на колегите и
корекциите в писмото.
Колегата Иванова има думата.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в предложения проект
на писмо в т. 2 – последния абзац на стр. 3, който започва с думите:
„Проектът е изграждане и внедряване на пилотна система”
предлагам първото изречение да приключи до „включително
частични избори”, след което да изпишем ново изречение, което да
гласи следното: „ЦИК може да изпълни възложеното ѝ с § 145, ал. 1
от ПЗР на Изборния кодекс задължение да проведе
експерименталното дистанционно електронно гласуване само и
единствено ако проектът „Изграждане и внедряване на пилотна
система за дистанционно електронно гласуване” бъде изпълнен и
тази система бъде изградена”. Имам предвид експерименталното
дистанционно електронно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да свърши края на т. 2
като бенефициент по проекта и там да сложим точка.
Други бележки и допълнения, колеги? Няма, няма
изказвания.
Колеги, моля, процедура по гласуване на писмото до госпожа
Първанова – ръководител на УО на проекта на ДАЕУ с копия до МС
и до ДАЕУ.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Други колеги имат ли готови доклади за днешното заседание?
Не виждам.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Насрочвам следващото заседание на 4.08.2020 г., вторник, от
10,00 ч.
(Закрито в 12,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Виржиния Петрова

