ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 228
На 4 август 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Йорданка Ганчева, Бойчо Арнаудов
2. Проект на принципно решение.
Докладва: Николай Николов
3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Цветанка Георгиева, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладва: Мария Бойкинова
5. Отговори на писма.
Докладват: Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов,
Мирослав Джеров, Йорданка Ганчева
6. Разни.
Докладват: Александър Андреев, Катя Иванова,
Димитър Димитров, Таня Цанева, Севинч Солакова,
Николай Николов
ПРИСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, Георги
Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков.
Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от
госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на
Комисията.
*

*

*

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър
ден, колеги! Откривам заседанието на Централната избирателна
комисия днес, на 4 август.
Поради платен отпуск отсъстват госпожа Стоева, господин
Баханов, господин Чаушев, господин Войнов, господин Ивков и
госпожа Стефанова.
Във вътрешната мрежа е качен проектът за дневен ред. Моля
за други предложения за включване в дневния ред.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Аз ще помоля да ме
включите в т. „Разни”. И тъй като трябва да коригирам проекта по
точка първа, да разменим точки първа и втора, ако е възможно.
Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В трета точка.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля да ме включите във втора точка –
доклади относно отваряне на запечатани помещения.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други
предложения, колеги? Не виждам.
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Моля, процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Понеже колегата Николов поиска да разменим точките, за да
нанесе корекции в проекта за решение в точка първа от дневния ред,
точка първа става точка втора. Госпожо Ганчева, заповядайте.
Точка 1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви преписка с вх. № ЕП-06-28 от 3 август 2020 г. Това
писмо съдържа копие от заповед със съответния номер на кмета на
район „Владислав Варненчик“ и копие от съставен протокол.
Изпратен ни е от кмета на район „Владислав Варненчик”, гр. Варна,
във връзка с изпълнение на наше Решение № 243-ЕП. За сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря. Друг доклад имате ли?
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община
Поморие с вх. № МИ-06-539, с което ни изпращат негова заповед за
отваряне на запечатано помещение, втора заповед за отваряне на
запечатано помещение и протокол за извършените действия. За
сведение.
От кмета на община Лясковец е постъпило в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-06-535 писмо, с което отново ни
изпращат заповед на кмета на община Лясковец, както и протокол на
комисията, която е извършила отварянето на запечатаното
помещение. За сведение.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря ви.
Колеги, други доклади в тази точка? Не виждам.
Преминаваме към точка трета. Госпожо Георгиева,
заповядайте.
Точка 3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
искане за изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна
комисия – Карлово, за дадено едно дежурство от секретар на 13 юли
във връзка с процесуално представителство в съдебно заседание по
административно дело № 1659/2020 г. Делото се води във връзка с
подадена жалба от общински съветник, чиито пълномощия са
прекратени предсрочно.
Сумата, за която става въпрос, е 57,19 лв. Предлагам ви да я
одобрим за дадено едно дежурство за Общинската избирателна
комисия – Карлово.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на госпожа Георгиева. Има ли други предложения? Не
виждам.
Ако няма, процедура по гласуване на протоколно решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Имам още един доклад. Става
въпрос за наше решение, което вече сме взели, отново за
Общинската избирателна комисия – Карлово, което касае дадено
едно дежурство. Допусната е техническа грешка при отчитане на
сумата, която трябва да бъде изплатена и е докладвана сума с 4 лв.
по-висока от тази, която следва да бъде изплатена.
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Предлагам ви да гласуваме корекция в сумата, която трябва
да се изплати, която е на стойност 106,40 лева. Разликата е 4 лева.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).
Друг доклад имате ли?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Нямам. Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо
Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
преписка искане за изплащане на възнаграждение на Общинската
избирателна комисия – Попово, за дежурство на 27 юли т.г. от
председател и заместник-председател въз основа на получено искане
за предоставяне на заверени копия от документи, съставени и
намиращи се в Общинската избирателна комисия, до
Специализирана прокуратура на Република България. На 27 юли са
дали дежурство, на което са изготвили съответните документи,
копия от които са приложили. Те са част от това искане и справката
за изплащане на възнаграждението.
Изготвена е счетоводна справка, както е представен и
контролен листа. Предлагам ви да одобрим изплащането на
възнаграждение за дежурство на председател и заместникпредседател на ОИК – Попово.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за изплащане на възнаграждение на ОИК Попово. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад в тази точка имате ли, госпожо Солакова?
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане за изплащане на
възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Карлово, с
вх. № МИ-27-253 от 31 юли 2020 г. Изплащането на възнаграждение
се иска за проведено дежурство на 30 юли 2020 г. във връзка с
подготовка на искани документи и изпращането им в Софийски
районен съд. Дежурството е дадено от председател и заместникпредседател.
Към искането е изготвена счетоводна справка и контролен
лист. Предлагам да гласуваме така исканото възнаграждение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли, господин Арнаудов?
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря,
госпожо
председателстващ. Колеги, докладвам ви преписка с вх. № МИ-27252 от 31 юли 2020 г. Преписката е свързана с искане на
Общинската избирателна комисия – Девин, подписана от
председателя и секретаря. Искането е за изплащане на сумата от
831,25 лв. за проводено едно дежурство от председател и член на
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комисията и за едно заседание, на което са присъствали всички 13
членове на Общинската избирателна комисия. Поводът за
дежурство, както и последвалото след това заседание е постъпилото
заявление от един от избраните общински съветници, който желае да
напусне, иска да бъде заличен от листата. Това заявление е прието на
дежурството, а на заседанието е взето решение, с което той е заличен
от списъка и е избран следващият.
Нека да повторя, общата сума е 831,25 лева. Имаме както
контролен лист, така и счетоводна справка.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за изплащане на възнаграждение на ОИК –
Девин. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад, господин Димитров?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, благодаря ви, госпожо
председателстващ.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
други доклади в точката за възнаграждения? Не виждам.
Връщаме се на точка втора. Господин Николов, заповядайте.
Точка 2. Проект на принципно решение.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моята папка от
днешно заседание има проект на принципно решение относно
подлежащи на вписване обстоятелства по реда за водене и
поддържане на регистрите за публикуване в общинските
избирателни комисии.
В проекта са предвидени регистрите, които трябва да водят
общинските избирателни комисии съгласно чл. 57, ал. 1, т. 46 от
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Изборния кодекс. Основанията, посочени в чл. 464 и чл. 468 от
Изборния кодекс, които препращат към общите правила по
отношение първо на частичните избори, после на новите избори.
Регистрите, както виждате, са шест броя. Единият текст е
списък на упълномощените представители на партии, които
пълномощни се издават от общинските избирателни комисии,
препращат се към съответните приети вече и утвърдени с решение
на Централната избирателна комисия изборни книжа в съответните
регистри за публикуване.
Предлагам проекта за решение. Изложени са кратки мотиви.
Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, господин Николов.
Колеги, виждаме проекта за решение и както е практиката
досега на ЦИК, ще го разгледаме страница по страница.
Колеги, по стр. 1 на проекта за решение? Не виждам.
Преминаваме на стр. 2. Колеги, има ли предложения или
допълнения по втора страница на проекта? Не виждам.
Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване
на целия проект за решение за подлежащите на вписване
обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистрите.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Николов, номерът на решението е 1853.
Други доклади в тази точка, колеги? Не виждам.
Преминаваме към точка четвърта. Госпожо Бойкинова,
заповядайте.
Точка 4. Доклади по дела,
административнонаказателни преписки.

жалби,

сигнали

и
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
насрочено дело в Софийски районен съд на 13 август 2020 г. моля да
гласуваме упълномощаването на юрисконсулт Милена Радославова
за процесуално представителство по дело № 17347/2019 г. на
Осемнадесети състав.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване за упълномощаване на
юрисконсулт Радославова.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли, госпожо Бойкинова? Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че
на 4 август 2020 г. госпожа Стоева е призована в качеството й на
свидетел в Районен съд – Провадия.
Уведомявам ви също така, че на 27 октомври 2020 г. в
Софийски районен съд, Двадесет и втори състав, е насрочено дело,
по което Централната избирателна комисия е призована. По това
дело е призована и госпожа Стефка Стоева в качеството й на
актосъставител.
Също така ви докладвам за делото на 13 август, по което
упълномощихме юрисконсулт Радославова.
Имаме насрочено дело за 16 октомври 2020 г. в
Административен съд – София-град. Делото е образувано по
касационна жалба на Централната избирателна комисия срещу
решение на Софийски районен съд. А на 14 октомври 2020 г. в
Софийски районен съд е призована госпожа Стефка Стоева в
качеството й на свидетел.
Това са за сведение.
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За сведение също така ви представям отговор на касационна
жалба от „Инвестор БГ” АД (намира се в моята папка). Тя е до
Административен съд – София-град. Делото е образувано по повод
касационна жалба на Централната избирателна комисия и съответно
отговорът на касационната жалба ще бъде взет предвид при
процесуалното представителство и защита на Комисията по
насроченото дело в Административен съд – София-град.
Докладвам ви и постъпила в Централната избирателна
комисия писмена защита от Информационна агенция „Блиц“ ЕООД
по дело № 1436/2020 г. на Софийски районен съд.
Също така ви докладвам жалба от управителя на телевизия
„Евроком“ ООД срещу решение № 12739/2020 г. по описа на
Софийски районен съд, с което се потвърди решението на
Централната избирателна комисия за налагане на имуществена
санкция.
В Централната избирателна комисия са постъпили осем броя
призовки. Със седем броя призовки Софийски районен съд ни
уведомява, че с решения са отменени решения на Централната
избирателна комисия както следва: 1699-МИ от 3 декември 2019 г.,
1719-МИ от 23 декември 2019 г., 1771-МИ от 25 февруари 2020 г.;
1652-МИ от 3 ноември 2019 г., 1772-МИ от 25 февруари 2020 г. и
1728-МИ от 9 януари 2020 г.
По тези седем решения ще ви предложа към настоящия
момент три касационни жалби.
Но също така искам да ви докладвам и решение по
административно дело № 4715, с което се потвърждава решение на
Централната избирателна комисия № 1356, с което сме наложили
глоба на господин Веселин Найденов Марешки. Това е за излъчен
материал, с който се накърняват добрите нрави. Ако си спомняте, с
изразите „шкембе войвода” – обсъждахме ги тук с докладчика
колегата Дюкенджиева.
И сега моля в моя папка да ви предложа касационна жалба
срещу решение по дело № 4707/2020 г. Решението на Софийски
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районен съд е качено в моята папка. Софийски районен съд при
извършване на преценка за правилното приложение на материалния
закон, чл. 205, ал. 5, е счел, че е осъществено нарушението от „Пик
Нюз” ЕООД, но е приел, че са налице съществени процесуални
нарушения при издаване на решението за налагане на имуществена
санкция и по-точно е приел, че в случая аз и господин Николов в
качеството на свидетели по акта не е следвало да участваме в
решението по налагане на наказание. Съдът счита, че с участието си
сме участвали едновременно в качеството си на два органа – и като
административнонаказващ, и като свидетели. И също така, че в
протокола на проведеното заседание, на което сме приели
решението, не се съдържа подробно описание на извършеното
нарушение. Съдът счита, че отразеното съдържание в протокола,
направените разисквания и решението на Централната избирателна
комисия, подписано от председател и секретар, трябва да бъдат с
еднакво съдържание.
Изложила съм доводи за неоснователност на тези изводи на
съда, тъй като в Изборния кодекс е уредена специална процедура по
установяване на нарушения и по налагане на наказания. Решенията
се вземат с мнозинство две трети от присъстващите членове и в
Изборния кодекс не е предвидено основание за отвод на членовете
на Централната избирателна комисия при взимане на такива
решения и на което и да е решение. Основанието е чл. 51, ал. 1,
буква „б” от Закона за административните нарушения и наказания.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на госпожа Бойкинова. Виждате проекта на жалбата.
Има ли други предложения по касационната жалба? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, следващата жалба
е срещу решение 4718/2020 г. Тя е аналогична, тъй като мотивите на
съда са сходни, да не кажа едни и същ с предходното решение, тъй
като съдията-докладчик е един и същ. И там съдът е отменил
нарушението именно заради това, че е приел, че участието на
свидетели по съставянето на акт за установяване на
административно нарушение, които са членове на ЦИК и които са
участвали в решението за приемане на решението за налагане на
наказание, води до основателни причини за предубеденост и
следователно тези членове е следвало да се отведат. Счита това за
нарушение на разпоредбата на чл. 51, ал. 1, буква „б” от Закона за
административните нарушения и наказания и на това основание е
отменено решението на Централната избирателна комисия.
Иначе по приложението на материалния закон счита, че
действително е извършено нарушението от страна на „Пик Нюз”
ЕООД.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада. Предложения за допълнения и промени в жалбата?
Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг
доклад имате ли, госпожо Бойкинова?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, уважаеми колеги, още една
жалба срещу решение 4720/2020 г. по описа на Софийски районен
съд, с което е отменено Решение № 1634-МИ на Централната
избирателна комисия, с което сме установили нарушение на
забраната на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс по отношение на „Пик
Нюз” ЕООД и съответно сме наложили имуществена санкция.
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В решението съдът приема, че съставянето на акта в
отсъствие на нарушителя не е съществено нарушение на
процесуалните правила, поради което приема, че не са нарушени
процесуалните правила, актът е връчен на нарушителя и не му е
нарушено правото на защита.
В същото време при извършване преценка за правилното
прилагане на материалния закон съдът приема, че с разпоредбата на
чл. 205, ал. 5 се забранява огласяване на резултати от допитване до
общественото мнение, а не на предварителни, прогнозни резултати в
изборния ден. Тоест мотивите се съдържат само в едно-единствено
изречение, поради което считаме, че решението е необосновано.
Изложили сме мотиви за това, че резултатите от допитването
до общественото мнение са междинни прогнозни резултати поради
това, че имат за цел предварително преди обявяване на
окончателните резултати да проучат гласуването по партии,
коалиции и кандидати в определени часове в изборния ден и в
определени секции. Тоест при всички положения при тези
проучвания или така наречени извадкови изследвания се прогнозира
до какъв резултат водят изборите в определени часове в изборния
ден. Всъщност това представляват резултатите от допитвания до
общественото мнение.
Поради което Централната избирателна комисия е приела, че
с публикуването на такива резултати с проценти е осъществен
фактическият състав на разпоредбата на чл. 205, ал. 5.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада. Има ли предложения за допълнения в жалбата? Не
виждам.
Колеги, моля процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Друг доклад имате ли, госпожо Бойкинова, в тази точка?
Нямате.
Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение, че съм призована като свидетел на 15 октомври 2020 г. по
наказателно-административен характер дело № 15321. За сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря. Колеги, други доклади в тази точка? Не виждам.
Преминаваме към следващата точка:
Точка 5. Отговори на писма.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ще ви
докладвам три писма.
Уважаеми колеги, тъй като господин Чаушев е в отпуск, в
неговата папка има изготвен проект на писмо до началника на
Районно управление в Севлиево, с което да изпратим поисканата от
нас информация. Моля да се запознаете с проекта.
Колеги, ако няма друго предложение, моля процедура по
гласуване на протоколно решение за изпращане на документите.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, със седем входящи номера: ЦИК-04-02-2,
ЦИК-04-02-3, ЦИК-04-02-4, ЦИК-04-02-6, ЦИК-04-02-8, ЦИК-04-0210, ЦИК-04-02-11, всички от 3 август 2020 г., сме получили писма
от Областна дирекция на МВР в Пловдив с искане да бъде
извършена проверка на осем лица дали не са избрани за членове на
Европейския парламент от Република България, за народни
представители, за кметове или за общински съветници.
Моля процедура по гласуване на протоколно решение за
извършване на проверката.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, докладвам още дванадесет броя писма, отново от
Областна дирекция на МВР – Пловдив, за извършване на същата
проверка – дали лицата не са народни представители, членове на
Европейския парламент от Република България, кметове или
общински съветници. Писмата са с вх. № ЦИК-04-02-5, 04-02-7, 0402-9, 04-02-12, 04-02-13, 04-02-14, 04-02-16, 04-02-17, 04-02-19, 0402-21, 04-02-23 и 04-02-26, всичките дванадесет броя преписки са от
дата 3 август 2020 г.
Моля процедура по гласуване за извършване на проверката.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Аз нямам друг доклад в тази точка.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, продължавам
започнатото от колегата Дюкенджиева. Отново осем писма от
Областна дирекция на МВР – Пловдив, постъпили в Централната
избирателна комисия с входящи номера: ЦИК-04-02-15, ЦИК-04-0218, ЦИК-04-02-20, ЦИК-04-02-22, ЦИК-04-02-24, ЦИК-04-02-25,
ЦИК-04-02-27, ЦИК-04-02-28, всичките от 3 август 2020 г., за осем
лица с посочени три имена и ЕГН да бъде извършена проверка за
несъвместимост, като се пита дали лицата са избрани за народни
представители, за членове на Европейския парламент от Република
България, кметове или общински съветници.
Моля да гласуваме да бъде извършена такава проверка.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли,
други предложения, колеги? Ако няма, моля процедура по
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад, господин Арнаудов? Заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в моя папка е изготвено едно
писмо – това е отговор до Областна дирекция на МВР – Бургас.
Постъпило е запитване и са изискани определени документи от
Централната избирателна комисия. Документите са подготвени и ще
бъдат изпратени със съответното придружително писмо.
Моля да се запознаете с него и да гласуваме.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на господин Арнаудов. Има ли други
предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Следващ проект за отговор отново до
Областна дирекция на МВР – Бургас. Проектът е в моя папка от
днешно заседание. Отново са изискани документи, които са
подготвени и ще бъдат изпратени със съответното придружително
писмо, с което може да се запознаете.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
виждате писмото. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Нямам повече доклади.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря ви.
Господин Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ
ДЖЕРОВ:
Благодаря
ви,
госпожо
председателстващ. Уважаеми колеги, ще ви докладвам няколко
входящи номера, във връзка с които съм изготвил писма-отговори.
Намират се в моята папка от днес. Може да се запознаете с първото
писмо, което е отговор на Окръжна прокуратура – Варна, Следствен
отдел, откъдето сме получили едно запитване с искане за
предоставяне на конкретни документи.
Моля да се запознаете с писмото и ако нямате някакви
възражения, допълнения и предложения, да бъде гласувано и
изпратено във вида, в който е. Входящият номер е ЕП-09-298 от
29 юли 2020 г.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
виждате проекта. Има ли предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване за изпращане на отговора.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова)
Имате ли друг доклад, господин Джеров? Заповядайте.
МИРОСЛАВ
ДЖЕРОВ:
Благодаря,
госпожо
председателстващ. Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-299 от 29 юли
2020 г. сме получили писмо от Окръжна прокуратура – Разград, със
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съответните въпроси. Подготвил съм писмо в тази връзка, намира се
в моята папка от днес.
Моля да се запознаете със същото и ако нямате предложения
и възражения, да бъде изпратено със съответното съдържание.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на господин Джеров. Има ли други предложения? Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-00-16
от 30 юли 2020 г. сме получили запитване, във връзка с което съм
изготвил проект на писмо в моята папка от днес.
Моля да го погледнете и ако нямате възражения и
допълнения, да изпратим съответното писмо.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на господин Джеров за изпращане на писмото с
документите. Има ли други предложения? Не виждам.
Ако
няма,
моля,
процедура
по
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: И на последно място, колеги,
докладвам запитване от Софийска градска прокуратура, Следствен
отдел, вх. № НР-09-3/2 от 1 юли 2020 г. Във връзка с направеното
питане съм изготвил писмо, с което може да се запознаете в моята
папка от днес.
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Ако нямате предложения и възражения, моля да гласуваме
изпращането на писмото.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на господин Джеров за изпращане на писмо със
съответните документи. Има ли други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Джеров, имате ли друг доклад?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря ви, госпожо
председателстващ.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Уважаеми колеги, други доклади в тази точка има ли? Не виждам.
Преминаваме към точка шеста. Господин Димитров,
заповядайте в точка „Разни”.
Точка 6. Разни.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
ви,
госпожо
председателства. В моята папка проект за едно писмо, с което да
отговорим на искането на господин G.J. P. да включим нашите бази
данни в тяхното изследване на тридесетина държави, които
използват преференциите. Подготвил съм писмото на български,
проверил съм откъде могат да се извадят тези данни. Има няколко
корекции, които трябва да се направят, но аз ще изчета внимателно
писмото и ще направя нужните автокорекции. Но иначе това е
съдържанието – посочват се решенията от 2014 г., съответно от 2017
г., с които Централната избирателна комисия е определила кой е
избран, подреждайки листите според преференциите, които са
отчетени. Те могат да ползват тази база данни. Могат да ползват
също базата данни, която е свързана с машинно четимия формат на
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всеки един протокол, изготвен в секционна комисия, но аз не мисля,
че с това ще се справят. За всеки случай съм го отразил в отговора.
Това е. Просто сме любезни и им отговаряме какво и къде
могат да ползват. И естествено трябва да го дадем за превод. Това е
университета в Намур, Белгия, франкофонски реномиран
университет.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на господин Димитров и проекта на отговор. Има ли
други предложения? Не виждам.
Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, възникна технически проблем. Ще
прекъснем заседанието и ще продължим след половин час.
(След прекъсването)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Уважаеми колеги, продължаваме заседанието на Централната
избирателна комисия.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви вх. №
ЦИК-04-01-12 от 30 юли 2020 г. Получили сме вербална нота,
препратена ни чрез Министерството на външните работи от ОССЕ и
ОДИР, с което ни уведомяват, че ОССЕ набира външни консултанти
за наблюдение на общите избори в Съединените щати, които ще се
проведат на 3 ноември. Тук, за разлика от други мисии, изрично ни
информират, че не се номинират от държавите участнички, а
кандидатстването е самостоятелно.
За сведение ви докладвам.
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Докладвам ви за сведение, тъй като вече съм докладвала,
грама от посолството на Република България в Корея по отношение
на A-WEB. Ние получихме годишния доклад за 2019 г. на A-WEB,
получили са го и от Министерството на външните работи. За
сведение.
Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-07-42/4. A-WEB ни
изпраща протокола от проведения Осми изпълнителен борд на
асоциацията. Бях ви докладвала резюме, сега ни изпращат целия
протокол от срещата.
Докладвам ви писмо от Международния отдел на
Централната избирателна комисия на Украйна, с което се обръщат
към нас с два въпроса: какви са процедурите за регистрация и
акредитация на международни наблюдатели във вашата страна; и
какви документи са необходими да придружават молбата за
регистрация. Ще им отговорим съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 и алинеи
5 и 6 от същия член, но ще напиша писмото и ще го представя в
следващо заседание.
Докладвам си с вх. № ЦИК-07-98 от 31 юли 2020 г. писмо от
АСЕЕЕО във връзка с Двадесет и деветата годишна конференция на
Асоциацията на органите за управление на избори от Европа, която
трябваше да се проведе на 8-10 септември 2020 г. в Грузия.
Решението на АСЕЕЕО е да се проведе конференцията онлайн.
Пишат ни, че повече информация можем да получим на уеб сайта на
АСЕЕЕО по отношение на дневния ред. Но аз ще върна този доклад
в края на август или началото на септември, за да може да уточним и
нашето участие.
Докладвам ви писмо от A-WEB с вх. № ЦИК-07-97. Писмото
е в моята папка в днешно заседание. Отговора трябва да изпратим до
7 август. В писмото Секретариата на A-WEB ни пише, че във връзка
с пандемията предлагат да бъдат провеждани обучителни курсове
онлайн и във връзка с това ни изпращат един въпросник, за да могат
да преценят съгласно отговорите на членовете на A-WEB дали да
преминат към такъв вид обучение.
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Първите точки са: държава, език, участвали ли сте преди в
онлайн курсове. Предлагам да напишем „не”, тъй като ние в курсове
не сме участвали до момента.
Предлагам на въпроса „Планирате ли и имате ли желание да
вземете участие?” да отговорим „да”.
„Ако Секретариатът на A-WEB създаде онлайн курсове,
бихте ли участвали?”, отговорът е „да”.
„Чувствате ли се комфортно, когато общувате по електронен
път?”, отговорът е „да”.
„Кой софтуер използвате?” Аз съгласувах този въпрос н
нашия IT специалист и отговорите са Zoom и Mikrosoft Team.
На следващия въпрос: „Какво устройство/устройства
очаквате да използвате за четене, слушане и/или гледане на
съдържанието на курса?” нямам отговор, затова ще помоля да
кажете.
Отговорът е „всички”.
Следващият въпрос е „Ако вземете участие, къде бихте
учили?” Отговорът предлагам да бъде „На работното място”.
„Имате ли лесен достъп до интернет?” Отговорът е „На
работното място”.
„Бърза и надеждна ли е интернет връзката?” Отговорът е
„Да”.
„Каква е средната скорост на интернет?” Проучих го, между
20 и 25 мегабайта.
„Колко дълъг да бъде онлайн курс за обучение?” Предлагам
отговорът да е „5 дни”.
Дължината на видео курсовете да е 45 минути – предлагам.
Сутрешни часове съм сложила.
Последният въпрос е „Ако не сте в състояние да се
присъедините в занятия в реално време чрез конферентен разговор в
даден ден, кое от следните ви изглежда като приемливи заместители
за обсъждане в клас? Моля, отбележете всичко, което бихте желали
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да опитате: публикуване и четене не отговори в дискусионен
панел…”
Предложението ми е третият отговор – използване на
споделен документ. Колегите казват „всички”. Приемам.
Това беше, колеги.
След като обсъдихме въпросника, ако не възразявате,
предлагам да вземем протоколно решение да го изпратим.
Отговорите се отбелязват само със знаци, така че няма да има нужда
от превод.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на госпожа Цанева. Има ли други предложения? Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване на протоколното решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад, госпожо Цанева, имате ли?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не, благодаря, нямам.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо
Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на работна група
го обсъдихме, но на предишното заседание пропуснах да го
докладвам, едно писмо до кметовете на общини, където има
насрочени нови избори за кмет на кметство – това са три общини.
Във вътрешната мрежа е публикуван проектът на писмо, за да
можем да напомним за задълженията на кметовете в частта на
организационно-техническата подготовка на изборите, включително
да се обезпечи работата на органа по управление на изборите на
ниво община – общинската избирателна комисия, да й се създадат
условия за нормална работа.
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Като орган по чл. 23 за съставянето на избирателните
списъци и с оглед на нашето задължение да публикуваме справка по
секции и брой избиратели на нашата страница, да ни предоставят
своевременно информация за това. Разбира се, не съм детайлизирала
по втората част на избирателните списъци служебното начало, срока
за включване на нови избиратели в тези избори, както и
изпращането на съответните данни, за да може да се извърши
проверка. Може при необходимост допълнително да ги уведомим за
това.
Ще помоля да погледнете проекта, който е във вътрешната
мрежа, и ще ви предложа няколко корекции.
Сред копията на първо място ще предложа да е съответната
общинска избирателна комисия, пак казвам, отново с техните
задължения като орган по управление на изборите в общината, а
другите копия да са за главния секретар на Министерския съвет и до
главния директор на ГД „ГРАО” в МРРБ.
Във втория абзац накрая ще предложа да се добави „по
секции” информацията за избирателните списъци и броя избиратели.
Тъй като нямаме отговор на нашето писмо до министъра на
здравеопазването за указания във връзка с насрочените нови и
частични избори за 27 септември, предлагам ви, ако се съгласите в
края на предпоследния абзац да добавим „съгласувано със
съответната регионална здравна инспекция”.
И в последния абзац, където казваме, че информация може да
се намери на нашата страница, преди рубрика „Нови избори 2020 г.”
ще ви предложа да добавим „включително”, защото не само в тази
рубрика, а може да имаме и друга информация под формата на
съобщения и други на нашата официална интернет страница.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложенията на госпожа Солакова. Има ли други
предложения, колеги? Не виждам.
Ако няма, моля, процедура по гласуване на писмото с
направените в зала корекции в текста.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще ви предложа да напишем и едно
писмо до изпълнителния директор на Печатницата на БНБ. С оглед
на отпечатването на бюлетините да поискаме да ни предоставят
данни за лицата за контакт и да добавим, така както е подготвен
проектът, че тази информация ще бъде предоставена на кметовете на
съответните общини с цел предприемане на необходимите действия
по отпечатване на бюлетините за съответния избор.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо от председателя на Сметната палата с вх. № ЦИК-05-38-8 от
31 юли 2020 г. На основание чл. 54, ал. 5 от Закона за Сметната
палата ни изпращат окончателния одитен доклад, съдържащ
немодифицирано мнение относно годишния финансов отчет на
Централната избирателна комисия за 2019 г., така и приложения към
него заверен финансов отчет. Това е заключителната част на
извършения одит на Сметната палата на годишния финансов отчет
на Централната избирателна комисия за 2019 г. Съгласно чл. 54, ал.
8 от Закона за Сметната палата одитното мнение относно
финансовия отчет може да бъде немодифицирано мнение, каквото е
това, което ние сме получили. Немодифицираното мнение означава,
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че проверката е установила съответствие с всички международни
стандарти, по които е извършен одитът.
В този смисъл ви го съобщавам за сведение и само ви
уведомявам, че целият доклад, завереният финансов отчет са в
Централната избирателна комисия както са представени и всеки
може да се запознае, за да може да види окончателно изводите.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, госпожо Солакова. Друг доклад имате ли?
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви за сведение писмо с вх. № ЦИК-11-67 от 3 август 2020
г. Може да го видите в моята папка за днешното заседание. То е от
господин П. П., в което той ни предлага във връзка с организиране
на машинното гласуване способ за съхранение на машините за
гласуване. Предлага това да се извърши в метални шкафове, които
да бъдат монтирани към тавана на съответното изборно помещение,
изборна секция. И се надява да доразвием неговото мнение и да го
реализираме, ако е приложимо.
На второ място, докладвам ви също за сведение писмо с вх.
№ ЦИК-00-289-1 от 3 август 2020 г. Писмото е пристигнало по
електронната поща на Централната избирателна комисия от
Гражданско сдружение в обществена полза „Математици,
Информатици и Работици без граници”. С него ни уведомяват във
връзка с машинното гласуване, че сдружението е производител на
българска машина за гласуване и вече има нова модификация, модел
„БМГ-4”, чийто параметри покриват посоченото в Изборния кодекс.
В състояние са да осигурят необходимия технически персонал в
деня на парламентарните избори. Заявяват желание да предоставят
тази машина и настояват за това да се открие незабавно процедурата
за възлагане на обществена поръчка. Мотивирани са и от решение №
100 на Министерския съвет от 14 февруари 2020 г.
Предлагам писмото за сведение.
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И само още нещо ако може да докладвам, което може би
трябваше да бъде в точката за жалби. Да ви информирам, че като
процесуален
представител
по
наказателно-административен
характер дело № 13653/2019 г. сме получили разпореждане от 26
май, с което делото се пренасрочва по инициатива на съдията за 7
август. Посочена е като алтернативна дата 18 септември 2020 г.
Единственото процесуално действие, което трябва да се
извърши, е разпит на госпожа Стоева в качеството на свидетел.
Депозирал съм молба днес да се използва резервната дата 18
септември, а не 7 август. Също за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря. Друг доклад имате ли, господин Николов? Не.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка
от директора на дирекция „Администрация” с вх. № ЦИК-09-139 от
31 юли 2020 г. относно предложение за профилактика и ремонт на
копирна техника, използвана в Централната избирателна комисия.
Позовава се на възникнали проблеми при работа
с
многофункционални устройства и копирни машини, така както са
описани и позиционирани в съответните стаи и помещения на ЦИК.
Предлага се да се изискат оферти за профилактика и
почистване на наличните единадесет броя такива машини – те са
приложени като списък, без да са официално посочени в докладната
записка. Нямаме посочен списък на фирмите, от които ще се поискат
оферти, но на този етап, със съответната бележка към
администрацията, ви предлагам да одобрим да бъдат изискани
оферти за профилактика и почистване на така посочените машини. В
случай че има и други, включително и при вас, предлагам списъкът
да се актуализира и да се допълни.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад, госпожо Солакова? Нямате.
Уважаеми колеги, други доклади?
Поради изчерпване на точките от дневния ред закривам
заседанието.
Следващото заседание на Централната избирателна комисия
е на 6 август, четвъртък, от 11 ч.

(Закрито в 12,30 ч.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

