
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 230 

 

На 10 август 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проекти на решения за допускане на партии и коалиции за 

участие в новите и частичните избори, насрочени на 27 септември 

2020 г. 

Докладват: Силва Дюкенджиева, Йорданка Ганчева 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Докладва: Бойчо Арнаудов 

3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Мария Бойкинова, Николай 

 Николов 

4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Бойчо Арнаудов 

5. Отговори на писма. 

Докладват: Николай Николов, Мирослав Джеров, Силва 

 Дюкенджиева 

6. Разни. 

Докладват: Александър Андреев, Севинч Солакова, 

Мирослав Джеров, Цветанка Георгиева, Таня Цанева, 

Силвия Стойчева, Бойчо Арнаудов, Силва Дюкенджиева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 
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Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Стефка Стоева, Таня Йосифова, Георги Баханов, 

Емил Войнов и Ерхан Чаушев. 

 

Заседанието бе открито в 14,10 ч. и председателствано от 

госпожа Кристина Стефанова – заместник-председател на 

комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Здравейте, 

уважаеми колеги. Откривам днешното заседание.  

Във вътрешната мрежа е публикуван проект за дневен ред. 

Моля да се запознаете. 

 Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Госпожо председателстваща, посочен 

съм като докладчик в точка шеста. Моля да бъда преместен в точка 

трета – Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Госпожо председателстваща, моля да ме 

включите в точка шеста – „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Други колеги, 

желаещи да се включат в дневния ред? Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване проекта за дневен ред на 

днешното заседание. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 
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Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против –  

няма. 

Дневният ред се приема. 

Колеги, от днешното заседание отсъстват поради платен 

годишен отпуск госпожа Стоева, госпожа Йосифова, господин 

Баханов,  господин Войнов и  господин Чаушев. 

Преди да пристъпим към дневния ред във вътрешна мрежа в 

папка с моите инициали е публикуван текст на съобщение за 

последващо одобрение във връзка с напомняне за крайния срок за 

подаване на заявление за допускане и регистрация в ЦИК на 

партиите и коалициите. 

Моля да се запознаете, като съобщението, публикувано на 

страницата на Централната избирателна комисия, ще бъде 

предоставено на медиите, както и в рубриката на БТА. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против –   

няма. 

Предложението се приема. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Проекти на решения за допускане на партии и 

коалиции за участие в новите и частичните избори, насрочени 

на 27 септември 2020 г. 

 Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днешно заседание има проект № 4472. 

Постъпило е заявление от Партия Движение за права и 

свободи, подписано от председателя на партията  господин 
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Карадайъ, заведено под № 2 на 07.08.2020 г. в регистъра на партиите 

за участие в новите избори. 

Заявено е наименованието за изписване върху бюлетината.  

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално 

състояние на партията, издадено от Софийски градски съд на 

27.07.2020 г., удостоверение от Сметната палата за внесени 

финансови отчети на партията за последните три години и 

пълномощно в полза на  господин Мехмедов. 

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1013 от 

09.09.2019 г. за участие в общите избори. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс и на наше 

Решение № 1841, поради което ви предлагам да допуснем партия 

Движение за права и свободи за участие в новите избори за кмет на 

кметство Тенево, община Тунджа, кмет на кметство Карагеоргиево, 

община Айтос и кмет на кметство Водно, община Дулово. 

Решението подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване проекта за решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1856-МИ. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева, за следващия Ви 

доклад. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, следващият 

проект за решение е отново за допускане на партия Движение за 

права и свободи за участие във всичките частични избори на 

27 септември 2020 г. Знаете, две общини са – Стрелча и Септември – 

и за кметове на кметства – да не ги изброявам всичките. 
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Всички други документи са налице – удостоверение за 

актуално състояние, удостоверение от Сметната палата и 

пълномощно. 

Така че ви предлагам да допуснем партия Движение за права 

и свободи за участие в частичните избори на двете общини и на 

кметовете на кметства на 27 септември 2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване проекта на решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1857-МИ. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева, за следващия Ви 

доклад. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, следващите 

проекти за решения са във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. Проект с № 4474 е за допускане на Коалиция БСП за 

България за участие в новите избори на 27 септември 2020 г.  

Постъпило е заявление от Коалиция БСП за България, 

подписано от Корнелия Нинова, представляващ коалицията. 

Заведено е под № 1 на 07.08.2020 г. в регистъра на коалициите за 

участие в трите нови избора.  

Заявено е наименованието за изписване върху бюлетината.  

Към заявлението са приложени удостоверения за актуално 

правно състояние на петте партии, участващи в коалицията, 

удостоверение от Сметната палата – също на петте партии, 

участващи в коалицията. Приложено е и пълномощно в полза на 

Аглика Виденова. 
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Коалицията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1012 от 

09.09.2019 г.  за участие в общите избори за общински съветници и 

за кметове през 2019 г.  

Налице са изискванията, поради което ви предлагам да 

допуснем Коалиция БСП за  България за участие в новите избори на 

27 септември 2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване проекта за решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1858-МИ. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева, за следващия Ви 

доклад. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, следващият проект за 

решение е с № 4475. Това е за допускане на Коалиция БСП за  

България за участие в частичните избори на 27 септември 2020 г.  

Както казах, представени са удостоверения за актуално 

правно състояние на петте партии от коалицията, удостоверения от 

Сметната палата и пълномощно. 

Поради това ви предлагам да допуснем Коалиция БСП за  

България за участие в частичните избори за кметове на двете 

общини – Стрелча и Септември – и на изборите за кметове на 

кметства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Режим на 

гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1859-МИ. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Нямам друг доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Следващ 

докладчик в тази точка е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, представям проекта за 

решение за допускане на ПП ГЕРБ за участие в новите избори за 

всички места, където ще се произведат, а именно Тенево, община 

Тунджа, област Ямбол, Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас 

и Водно, община Дулово, област Силистра, насрочени на 27 

септември 2020 г., като е постъпило заявление от Партия ГЕРБ, 

подписано от  господин Бойко Методиев Борисов, представляващ 

партията, заведено под № 3 от днешна дата за участие в новите 

избори за кметствата, които изброих. 

Към заявлението съответно са приложени всички изискуеми 

документи съгласно наше решение и закона, а именно 

удостоверение за актуално правно състояние, удостоверение от 

Сметната палата и пълномощно, всичките със съответните номера 

така, както са изписани в проекта за решение. 

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 962-

МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински 

съветници и за кметове, предвид което ви предлагам да допуснем 

Партия ГЕРБ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 

2020 г. 

Заявено е наименование за изписване върху бюлетината ПП 

ГЕРБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване проекта за решение. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1860-МИ. 

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на район Изгрев, 

Столична община, във връзка с унищожаване на останалия за 

съхранение в районната администрация резерв от бюлетини от 

изборите за общински съветници и за кметове – първи и втори тур 

2019 г. 

С това писмо са ни изпратили заповедта на кмета за 

сформиране на комисия, както и два протокола – един протокол на 

комисията за отваряне на помещението и протокол за предаване на 

бюлетините на фирмата, ангажирана с тяхното унищожаване. 

Докладвам ви го за сведение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, на миналото 

заседание на Централната избирателна комисия ви докладвах едно 

решение на Софийски районен съд, с което е отменено решение на 

Централната избирателна комисия № 1781-МИ от 28.02.2020 г. 
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Тогава Централната избирателна комисия гласува и реши това 

решение на Софийския районен съд да бъде обжалвано. 

Затова на днешното заседание ви предлагам проект на 

касационна жалба, който се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание. 

Моля да се запознаете с него и да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване одобряването на предложението на  

господин Арнаудов. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

получени призовки в Централната избирателна комисия за 

насрочени дела в Софийски районен съд и АССГ – София, както 

следва: на 03.09.2020 г. от 14,00 ч. Централната избирателна 

комисия е призована да се яви по делото в качеството й на 

административнонаказващ орган срещу Икономедия АД. За същата 

дата, по същото дело е призована и госпожа Стефка Савова Стоева в 

качеството й на актосъставител. 

Също така на 18.09.2020 г. от 13,30 ч. е насрочено дело в 

Административен съд – София – град, по жалба на Централната 

избирателна комисия срещу решение на Софийски районен съд. 

В Софийския районен съд на 30.09.2020 г. е насрочено дело, 

при което е призована Централната избирателна комисия, както и 

госпожа Стефка Стоева в качеството й на актосъставител. 

Също така ви докладвам и решение на Административен съд 

- София – град, с което се потвърждава решение на Софийския 

районен съд, с което е отменено решение на Централната 

избирателна комисия № 559, с което е наложена имуществена 
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санкция на „168 часа“ ЕООД за нарушение на разпоредбата на 

чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам за сведение постановление за прекратяване наказателно 

производство с вх. № ЕП-09-322 от 06.08.2020 г. Постановлението е 

на младши прокурор в Районната прокуратура – гр. Добрич. 

Прекратява досъдебно производство № 73/2020, както и 

прокурорска преписка 2858/2019 г. Производството е срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 168, ал. 1 от 

Наказателния кодекс. Участвало е в изборите лице, което не 

отговаря на изискванията за упражняване на активното избирателно 

право. Мотивът на решаващия младши прокурор е един, а именно, 

че в съзнанието на съответния избирател липсва отражение относно 

факти, касаещи обстоятелството кои български граждани са активно 

легитимирани да упражнят избирателното си право. 

Докладвам го за сведение. Изпратено ни е за сведение. 

Второто постановление, което искам да докладвам, е на същия 

младши прокурор в Районната прокуратура – Добрич. Пристигнало е 

при нас с вх. № ЕП-09-324 от 06.08.2020 г.  Избирател, който е 

гласувал също в Добрич в лечебно заведение. Това е избирател, 

който е поставен под запрещение. Отново срещу неизвестен 

извършител с квалификация чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс. 

Също прокурорът се мотивира с обстоятелството, че няма данни да е 

налице форма на вината от вида на пряк умисъл и липсва отражение 

в съзнанието на избирателя за това какви са обстоятелствата, които 

легитимират активното избирателно право. 

Докладвам го за сведение. Благодаря. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане за изплащане на 

възнаграждение на членовете на Общинска избирателна комисия – 

Карлово, с вх. № МИ-27-255 от 07.08.2020 г. Искането е за 

изплащане на възнаграждение за едно проведено дежурство от 

председател и член на 04.08.2020 г. и за проведено заседание  на 

05.08.2020 г., на което са присъствали председател, заместник-

председател, секретар и деветима членове. 

Те са се събрали във връзка със съобщение, получено от 

Административен съд – Пловдив, и касационна жалба относно 

обжалвано решение на Общинска избирателна комисия – Карлово. 

На дежурството е изготвен писмен отговор, а на заседанието 

са гласували този отговор. 

Предлагам да гласуваме исканото възнаграждение на колегите. 

Към него са приложени контролен лист и счетоводна справка 

от Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване одобряването на изплащане на възнаграждение на ОИК 

- Карлово. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Отговори на писма. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам постъпило искане за доказателства и друга информация 

от страна на Областната дирекция на МВР – гр. Плевен, във връзка с 
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гласуване на избирател, което се е осъществило в Швейцария, гр. 

Женева, в избирателна секция № 189 в чужбина. 

Искането е с вх. № ЕП-04-02-263 от 04.08.2020 г. Във връзка с 

това искане предлагам да се събере чрез писмо съответната 

информация. Моля да погледнете писмото, което се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, и да го одобрите с 

гласуване. 

Колеги, във връзка с проверката трябва да се ограничим 

единствено и само до това дали е подадено заявление, съответно 

изискуемо по чл. 16 от Изборния кодекс. В този смисъл трябва да 

коригираме предмета на проверката. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване одобряване изпращането на писмото. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Николов, за следващия Ви доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо 

с вх. № ЕП-09-325 от 06.08.2020 г. Писмото е постъпило от Окръжна 

прокуратура – Шумен, във връзка с образувано досъдебно 

производство № 30/2020 г. Към нас са поставени въпроси за 

доказателства и за допълнителна информация. 

Изготвил съм писмо-отговор със съответните приложения, 

което е под № 4171 и е адресирано съответно до Окръжната 

прокуратура в Шумен. 

Моля да се запознаете. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

допълнения към проекта за писмо? Не виждам. 
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Подлагам на гласуване одобрението на текста и изпращането 

му до Окръжна прокуратура – Шумен. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, на електронната 

поща на Централната избирателна комисия е постъпило писмо с 

вх. № ЕП-04-02-273 от 06.08.2020 г. Писмото е от Областна 

дирекция на МВР – Русе. В него във връзка с гласуването на 

конкретно лице в изборите за членове на Европейски парламент 

също се поставят искания за информация, както и за доказателства. 

Представил съм съответното писмо, което е под № 4178 и се 

намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Моля да се 

запознаете и да бъде одобрено.  

Благодаря. 

Във връзка с унификация на практиката на Централната 

избирателна комисия предлагам в точка 4, където е отбелязано 

„заверено копие от протокол на СИК № 152 – Русия, Москва“ да се 

коригира и да бъде само „заверено копие от първа и последна 

страница“ от съответния протокол № 152 на секционната 

избирателна комисия. 

Това е автокорекцията ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
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Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, предлагам на вашето 

внимание четири идентични писма-отговори. Първото се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес под № 4168. То 

е във връзка с вх. № ЕП-09-318 от 06.08.2020 г. Моля да се 

запознаете със съдържанието му и ако нямате против, да го 

гласуваме да бъде изпратено със съответното съдържание като 

отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване. Подлагам на гласуване предложените писма от  

господин Джеров. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, правя предложение да се направи преглед и, ако има 

нужда от актуализация, на публикуваната информация на 

официалната страница на ЦИК във всички секции и подраздели, за 

да може да бъде актуална към днешна дата. 

Да се възложи на госпожа Манолова да определи отговорни 

лица за извършването на прегледа. 

Режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 
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Колеги, преминаваме към следващ докладчик.  Госпожо 

Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам 

шест броя преписки с входящи номера на ЦИК: ЕП-09-313, ЕП-09-

314, ЕП-09-316, ЕП-09-317, ЕП-09-319 и ЕП-09-321, всичките от 

06.08.2020 г. 

Моля за протоколно решение за извършване на проверката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Приключихме с точка пета от дневния ред. 

Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред: 

6. Разни. 

Господин Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

съвсем накратко, че след проведеното заседание на 

Специализираното звено постъпи допълнителна информация от 

госпожа С.  от Министерството  на   външните   работи.   С  нея ни 

се препраща интересна нота, която е от посолството ни в Берн, от 

която става ясно, че експериментът за въвеждане на дистанционно 

електронно гласуване в Конфедерация Швейцария продължава от 

2004 г. досега с над 300 опита, което означава близо 15 години 

провеждане на експерименти, като до момента са ползвани две 

системи. 

Съвсем накратко ви го разказвам, вие ще можете по-

подробно да видите информацията. Използвани са две системи. 

Едната система е на пощите на Конфедерация Швейцария, а другата 

е ползваната в Кантон Женева. Приключено е тяхното въвеждане. 
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Поради проблеми в системата за електронно гласуване в момента се 

разработват съвсем нови системи за електронно гласуване във 

връзка и с изменението в развитието на електронните системи. 

Тоест, към 2020 г. дори експериментално дистанционно 

електронно гласуване в Конфедерация Швейцария не се ползва. 

Това, което е специфичното, е, че при тях има активна 

регистрация за участие в изборите. Тоест, преди съответния вид 

избор или референдум се изпраща по пощата писмо, въз основа на 

което избирателят потвърждава дали желае да упражни правото си 

на глас, както и как ще го упражни – тоест, чрез поща, чрез 

дистанционно електронно гласуване или в секцията. Това вече 

определя съответно и системата за идентификация. 

Към момента няма действаща система за дистанционно 

електронно гласуване. Продължава опитът за намиране на най-

добрата система, която да отговаря и на тяхното мото на 

швейцарското правителство, а именно „Сигурността преди 

темпото“.  Това е основно писмото. 

Освен това постъпиха и писма със съответни предложения 

към техническата спецификация от представителите на 

Министерство на финансите, което също се намира във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали.  

Отделно от това ви докладвам и постъпило писмо с 

вх. № ЦИК-11-69 от 10.08.2020 г. Намира се във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Пише ни госпожа Й. , която е дала и 

телефон за връзка. С това писмо ни казва, че си е променила както 

постоянния, така и настоящия адрес. Чела е много в интернет, но не 

е успяла да намери потвърждение на това, което счита, и къде би 

могла да провери, след като й бъде издадена следващата седмица 

новата лична карта, дали е включена в избирателните списъци и в 

кое училище или обект може да гласува в следващите избори. 

Ако   ми   позволите,    предлагам да се чуя с госпожа Й.    и 

да й кажем, че избирателните списъци се съставят след насрочването 

на изборите. Тоест, в момента тя никъде на може да направи тази 

проверка. Предварителните списъци се обявяват 40 дни след 
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насрочването на изборите, преди датата на съответния избор. Тоест, 

тя ще може да види след този срок вече къде може да гласува. 

По този начин най-лесно и най-бързо бихме могли да й 

предоставим информацията. 

Предлагам да ме упълномощите да се чуем по телефона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване предложението на  господин Андреев. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

съгласувателно писмо, което ни беше изпратено по електронната 

поща, тъй като касаеше петъчния ден – 06.08.2020 г. То е с вх. № 

ЦИК-00-444. Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви писмо от Дирекция „Централен държавен 

архив“ по повод изпратен от нас акт за унищожаване на неценни 

документи с изтекъл срок на съхранение в Централната избирателна 

комисия за периода 2011 – 2015 г.  

От ЦДА ни уведомяват, че нямат възражения по утвърдения 

и изпратен акт за унищожаване на тези документи, преценени като 

неценни от постоянно действащата експертна комисия към 

Централната избирателна комисия.  

Докладвам ви го за сведение и възлагане на администрацията 

и постоянно действащата експертна комисия за предприемане на 

необходимите действия. 

Във връзка с получения в Централната избирателна комисия 

одитен доклад на ГФО за 2019 г. ви уведомявам, че съгласно ДДС 

№ 6 от 23.12.2019 г. на Министерство на финансите, Дирекция 

„Държавно съкровище“ на публикуване на страницата и на 
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Централната избирателна комисия подлежи одитният доклад на 

Сметната палата. 

Аз ви предлагам в момента да приемем протоколно решение 

за публикуване на одитния доклад на Сметната палата за 

съответствие на Годишния финансов отчет за 2019 г. на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново ви връщам 

доклад по докладна записка от 30.07.2020 г. Докладвах го за 

запознаване. 

На две работни групи е обсъдено предложение за провеждане 

на процедура за подбор за заемане на длъжността „главен експерт 

информационни и комуникационни технологии“ в звено 

„Информационно и комуникационно осигуряване“ в Дирекция 

„Администрация“ на Централната избирателна комисия. 

Знаете, бяха представени длъжностна характеристика, обява 

за извършване на подбора с предложение за публикуване на тази 

обява, както и методика за провеждане на този подбор.  

На последната работна група се уточнихме по отношение на 

бройките, за които да се обяви подбор, а така и за определяне на 

срока за подаване на документи, както и местата за публикуване на 

тази обява – освен на интернет-страницата на Централната 

избирателна комисия в рубрика „Съобщения“, включително и в 

рубрика „Кариери“. 

Подготвена е нова докладна записка в изпълнение на 

указанията на работната група. С вх. № ЦИК-09-136/1 от 
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10.08.2020 г. отново се прилагат, включително коригирани, както 

обявата за извършване на подбор, методиката за провеждане на 

процедура. Към първата докладна е представена и длъжностна 

характеристика.  

Предлагам ви да одобрим обявата за процедура за подбор за 

заемане на длъжността. Виждате, подаването на документите да се 

извършва в рамките на 20 работни дни и с надеждата да се разгласи 

и да се оповести тази обява, за да можем да имаме достатъчно на 

брой кандидати и ефективно да се проведе този подбор. 

Предложението е обявата да бъде публикувана на интернет-

страницата на ЦИК и в електронните сайтове, в които има 

регистрация – във Фейсбук, така и в сайтовете за обяви за работа – 

Джобс.бг, Джобтайгър, Заплата.бг, Кариери.бг, включително 

предложението на работната група беше да се изпрати писмо до 

"Информационно обслужване" АД и до главния секретар на 

Народното събрание с искане да ни осигурят представители от 

администрацията със съответната професионална насоченост лица 

да ни подпомагат при извършването на подбор. 

В тази връзка ви предлагам да одобрим обявата за подбор за 

длъжността – една щатна бройка, при тези условия, които са 

посочени в длъжностната характеристика и методиката за 

провеждане на подбора, публикуването на съответните електронни 

сайтове, свързани с обяви за работа, както и на страницата на 

Централната избирателна комисия и на фейсбук-страницата и 

изпращането на писмата до Народното събрание и до 

"Информационно обслужване" АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване стартирането и провеждането на процедурата за подбор 

на специалист „главен експерт информационни и комуникационни 

технологии“. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 
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Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, във връзка с работното обсъждане и предложението 

също така обявата да бъде публикувана в Линкедин, до настоящия 

момент Централната избирателна комисия няма официален профил.  

Моето предложение е да се създаде такъв и да бъде 

публикувана обявата в този специализиран сайт за подбор на 

специалисти и експерти. 

Колеги, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам, че 

по електронната поща сме получили писмо от Общинска 

избирателна комисия – Добричка. Те са ни изпратили решението на 

Добричкия административен съд по административно дело 

№ 133/2020 г., както и на административно дело № 5508/2020 г. на 

Върховния административен съд. С двете решения е потвърдено 

решение на Общинска избирателна комисия № 201 от 26.02.2020 г. 

С това решение Общинска избирателна комисия е прекратила 

предсрочно пълномощията на общински съветник и е обявила 

следващия от същата кандидатска листа за избран общински 

съветник поради несъвместимост, тъй като общинският съветник е 

имал сключен трудов договор в кметство на територията на 

общинската администрация. 

Ако си спомняте, с този въпрос ние бяхме запознати. 

С това ви обръщам внимание да погледнете както решенията 

на административните съдилища, така и решението на Общинската 
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избирателна комисия, тъй като то е достатъчно мотивирано и отново 

ви казвам, че те създават практика по отношение на прилагането на 

разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация по мотивирани решения, които в случая са 

потвърдени от административните съдилища. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Следващият 

докладчик е  господин Джеров. 

Заповядайте, господин Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви. Уважаеми колеги, 

докладвам вх. № ЕП-09-335 от 07.08.2020 г. Това е едно 

постановление от Районна прокуратура – гр. Шумен. Прокурор 

Николаева ни уведомява със същото, че е отказала да образува 

досъдебно производство по преписка с № 1549/2020 г. по описа на 

Шуменската районна прокуратура, както и че прекратява преписката 

под същия номер от 2020 г. по описа на Шуменска районна 

прокуратура. 

Докладвам го, изпратено е за сведение. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо 

Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

постъпила в Централната избирателна комисия молба от Атанас 

Русинов, заместник-председател на Общинска избирателна комисия 

– Садово, с вх. № МИ-15-420 от 10.08.2020 г., с която той ни моли да 

му бъде издаден заверен препис на удостоверението, с което е 

назначен като заместник-председател на Общинската избирателна 

комисия – Садово, за настоящия мандат 2019 – 2023 г.  

Моля ви с протоколно решение да одобрим издаването на 

такъв заверен препис на удостоверението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване одобрението за издаване на копие от 

удостоверението. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 
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Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви две писма 

с вх. № ЦИК-07-98/1 и ЦИК-07-98/2 от Секретариата на АСЕЕЕО. С 

първото писмо ни информират за темата на 29-тата годишна 

конференция, която ще се проведе, както докладвах вече, онлайн на 

8 – 10.09.2020 г. в Тбилиси, Грузия. Темата е „Избори и 

комуникация, ролята на органите за управление на провеждането на 

избори за водене и улесняване на ефективната комуникация“, като с 

това писмо се обръщат към всички членове на АСЕЕЕО по желание 

с покана да участват като докладчици по тази тема, както и темите 

на двете дискусионни маси, които ще се проведат – едната на 

09.09.2020 г., а именно „Външни комуникации, избиратели, 

граждани, как да запазим доверието в изборите по време на 

епидемии“, а втората дискусионна маса, която ще се проведе на 

10.09.2020 г., „Как да разпространяваме и събираме информация в 

рамките на системата на органите за управление и провеждане на 

избори.“ 

Второто писмо, което сме получили от Секретариата на 

АСЕЕЕО, е във връзка с провежданата 29-та годишна конференция, 

че ще има и електронно издание, като, ако има желаещи, които 

участват с публикации, могат да го направят до 23.08.2020 г.  

Номерът на писмото е ЦИК-07-98/2, като темите на тези публикации 

са „Избори и комуникации“ - тоест, темата на конференцията, и 

втората тема е „Избори по време на епидемия“.  

Темите да бъдат придружени с фотография на автора и с 

няколко снимки по темата, по материала. 

Докладвам ви и двете писма за запознаване. 

Докладвам ви писма от Секретариата на A-WEB. Едното 

писмо е от Секретариата на  A-WEB с вх. № ЦИК-07-93. Изпращат 
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ни поканата за участие в предстоящи парламентарни избори в 

Киргизия, които ще се проведат на 4 октомври. Аз вече докладвах 

тази покана, която дойде по линия на АСЕЕЕО. Сега идва, тъй като 

и двете страни сме членки на A-WEB, като в тази покана е уточнено, 

че Централната избирателна комисия на Киргизия поема разноските 

по вътрешен транспорт и дневните. 

Също така във връзка с това събитие – предстоящите избори 

в Киргизката Република – сме получили и чрез Министерството на 

външните работи писмо, с което ни препращат поканата на 

Централната избирателна комисия на Киргизката Република. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви писмо от Секретариата на A-WEB, с което ни 

благодарят за попълнения и изпратен от нас въпросник по повод на 

това как приемаме провеждането на онлайн обучение и ни 

информират, че през октомври месец ще има такова обучение на 

тема: „Противодействие на фалшивите новини по време на изборния 

период“ и през ноември месец „Политическо финансиране, 

откритост и прозрачност“, като по-късно ще ни изпратят и повече 

детайли по отношение на програмата на тези обучения. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам за сведение писмо, което е качено във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали с вх. № ЦИК-07-79/4 и ЦИК-07-

79/5 от ICPS – Международния център за парламентарни 

проучвания, с което ни информират, че възобновяват програмата за 

провеждане на семинари през месец август, като следващата 

виртуална кръгла маса ще се проведе на 12 август и темата на тази 

кръгла маса е „Управление на избирателните секции с особен акцент 

върху проблемите, пред които е изправена Южна Америка, като 

панелистите са от Мексико и Колумбия, както и с предложение за 

членство към тези програми. 

Възложила съм на нашия експерт по международни въпроси 

да проучи какви са условията за членството, за да може да бъде 

информирана Централната избирателна комисия и, ако прецени, да 

се включим като такива. 
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Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо 

Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам за сведение 

постъпило писмо от секретаря на район Искър – Столична община, 

относно унищожаване на резервните бюлетини и изборни книжа от 

изборите за общински съветници и кметове през 2019 г. Към 

писмото са приложени и заповед на кмета на район Искър за 

назначаване на комисия, както и протокол на комисията, предала за 

унищожение горецитираните изборни материали ведно с 

документите към тях. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия по електронната поща с вх. № ЦИК-00-446 от 

10.08.2020 г., което е днес, е пристигнало предложение за среща от 

И.   П.,   която    се    явява    председател   на   Гражданско 

сдружение „Мрежи за инициативи и решения“. Иска среща с 

председателя и с работната група за машинно гласуване към ЦИК, 

като целта на срещата е да се информират на какъв етап е процесът 

по закупуване на машини за гласуване за парламентарните избори. 

Колеги, това ви го докладвам за сведение, тъй като е 

постъпило в 10,30 ч., а те са искали среща в 12,00 ч. днес. Затова ви 

го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо 

Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в папка от 

днес има проект на писмо с № 4185. Към него има и едно 

приложение. Предлагам, колеги, да погледнем писмото и, ако има 

някакви корекции, да ги отразим и писмото да бъде изпратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване изпращането на писмото. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, изчерпахме дневния ред. Има ли някой от колегите, 

желаещ да се включи в днешното заседание? 

Обявявам следващото заседание в сряда, 12 август 2020 г., от 

15,00 ч.  

 

(Закрито в 15,50 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Кристина Стефанова 

 

   СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

 Божидарка Бойчева 

 


