
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 231 

 

На 12 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: Силвия Стойчева, Александър Андреев, 

Йорданка Ганчева  

2. Проект на принципно решение относно технически 

характеристики на бюлетините за гласуване в нови и частични 

избори за кметове. 

 Докладва: Севинч Солакова 

3. Проект на принципно решение относно определяне формата 

и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в 

нови и частични избори. 

Докладва: Силва Дюкенджиева 

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

наказателни преписки. 

Докладва: Мария Бойкинова 

5. Отговори на писма. 

Докладват: Силва Дюкенджиева, Николай Николов, 

Мирослав Джеров, Ивайло Ивков 

6. Разни. 



2 

 

Докладват: Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Емил 

Войнов, Кристина Стефанова, Таня Цанева, Катя Иванова, 

Александър Андреев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, 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, 

и Ерхан Чаушев. 

 

Заседанието бе открито в 16,20 ч. и председателствано от 

госпожа Кристина Стефанова – заместник-председател на 

комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми 

колеги, откривам днешното заседание.  

Отсъстват само госпожа Стефка Стоева, госпожа Таня 

Йосифова, господин Георги Баханов и господин Ерхан Чаушев, 

които са в платен годишен отпуск. 

Във вътрешната мрежа е публикуван проект за дневен ред.  

В първата точка – „Проекти на решения за допускане на 

партии и коалиции за участие в новите и частичните избори, 

насрочени на 27 септември 2020 г. – включвам и госпожа Ганчева. 

Други желаещи да се включат в дневния ред? 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо председателстваща, моля 

да ме включите в точка шеста – „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Включвам Ви, 

господин Андреев. 
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Подлагам на гласуване проекта за дневен ред. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, 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 Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали можете да се запознаете с проект на решение под № 4478 

относно допускане на Партия Обединена социалдемокрация за 

участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г. 

Постъпило е заявление от Партия Обединена 

социалдемокрация, подписано от упълномощен представител на 

партията за участие в частични избори, които са изброени конкретно 

в проекта за решение – за да не ги изчитам всички на микрофон, 

можете да ги видите на екраните си. 

Заявеното наименование за изписване върху бюлетината е 

ПП Обединена социалдемокрация.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 

съгласно наше Решение № 1841 от 16.07.2020 г.  

Предвид изложеното и на цитираните в проекта правни 

основания предлагам да приемем следното решение: допуска Партия 

Обединена социалдемокрация за участие в частични избори за кмет 

на община Септември, област Пазарджик, за кмет на община 

Стрелча, област Пазарджик, за кмет на кметство Брягово, община 
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Първомай, област Пловдив, за кмет на кметство Славяново, община 

Попово, област Търговище, за кмет на кметство Медовина, община 

Попово, област Търговище и за кмет на кметство Водица, община 

Попово, област Търговище, насрочени на 27 септември 2020 г.  

Наименованието на партия за отпечатване в бюлетината е 

Политическа партия Обединена социалдемокрация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

допълнения към проекта за решение? Не виждам. 

Подлагам  на гласуване предложението за допускане на 

партия Обединена социалдемокрация за участие в частичните 

избори. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 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 № 1861-МИ. 

Моля, продължете,  госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект, колеги, е под 

№ 4479 относно допускане на Партия Обединена социалдемокрация 

за участие в нови избори за кмет на кметство Тенево, община 

Тунджа, област Ямбол, насрочени на 27 септември 2020 г. 

Заявлението е подадено от упълномощен представител на 

партията. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 

съгласно наше Решение № 1841, поради което предлагам да приемем 

следното решение: допуска Партия Обединена социалдемокрация за 

участие в нови избори за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, 

област Ямбол, насрочени на 27 септември 2020 г., като 

наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

Политическа партия Обединена социалдемокрация. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване допускането на партия Обединена социалдемокрация за 

участие в новите избори. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 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 № 1862-МИ. 

 

Господин Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект на решение за допускане на партия Земеделски съюз 

„Александър Стамболийски“ за участие в новите избори, насрочени 

за 27 септември 2020 г.  

Постъпило е заявление от партия Земеделски съюз 

„Александър Стамболийски“, подписано от представляващия Спас 

Янев Панчев, заведено под № 5 в регистъра на Централната 

избирателна комисия, за участие в новите избори за кметове на 

кметства в Тенево, община Тунджа, област Ямбол, Карагеоргиево, 

община Айтос, област Бургас и Водно, община Дулово, област 

Силистра, които са насрочени за 27 септември 2020 г. 

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално 

правно състояние от 11.08.2020 г., удостоверение от Сметната 

палата за внесените от партията финансови отчети, също и 

пълномощно на лицето, което е представило заявленията, а именно 

Сашка Николова. 

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 

с Решение № 1030-МИ от 10.09.2019 г. за участие в общите избори 

за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 
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Налице са всички изисквания на закона, поради което 

предлагам да допуснем партия Земеделски съюз „Александър 

Стамболийски“ за участие в новите избори, насрочени за 27 

септември 2020 г., както ви ги прочетох. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ЗС „Александър Стамболийски“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване допускането на партия Земеделски съюз 

„Александър Стамболийски“ за участие в новите избори на 27 

септември 2020 г. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, 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 № 1863-МИ. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладвам другия проект на 

решение за допускане на партия Земеделски съюз „Александър 

Стамболийски“ за участие в частичните избори, насрочени на 

27 септември 2020 г. 

Постъпило е заявление от партия Земеделски съюз 

„Александър Стамболийски“, подписано от председателя Спас Янев 

Панчев, което също е заведено под № 5 от 12.08.2020 г., с което се 

иска регистрацията на партията за участие във всички частични 

избори за 19-те кметства и 2 общини, които са насрочени за 27 

септември 2020 г., както са посочени в проекта на решението. 

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално 

правно състояние от 11.08.2020 г. по фирмено дело № 7371/1993 г., 

удостоверение от Сметната палата за внесени от партията 

финансови отчети за предходните три години и пълномощно на 
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лицето, което е приносител на заявлението и документите за 

регистрация на партията. 

Партията е регистрирана в общите избори за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с Решение № 1030-

МИ от 10.09.2019 г. 

Налице са всички изисквания съгласно Изборния кодекс, 

поради което ви предлагам да допуснем партия Земеделски съюз 

„Александър Стамболийски“ за участие в частичните избори така, 

както са изброени. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ЗС „Александър Стамболийски“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване допускането на партия Земеделски съюз „Александър 

Стамболийски“ за участие в частичните избори на 27 септември 

2020 г. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

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

против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1864-МИ. 

Следващ докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема  госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали е проект на решение за допускане на Партия 

ГЕРБ за участие в частични избори за кмет на всички кметства, 

където ще се произведат частични избори, насрочени на 27 

септември 2020 г., така, както е съгласно указите на президента. 

Изписани са кметствата в проекта на решение. 
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Постъпило е заявление от Партия ГЕРБ, подписано от  

господин Бойко Методиев Борисов, представляващ партията, 

заведено под № 6 в регистъра на Централната избирателна комисия. 

Приложени са към заявлението удостоверение за актуално правно 

състояние на партията от 22.07.2020 г., удостоверение от Сметната 

палата за внесени от партията финансови отчети, както и 

пълномощно в полза на  господин Красимир Паунов. 

Партията е регистрирана за общите избори за общински 

съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.  

Налице са изискванията на закона, предвид което ви 

предлагам да допуснем Партия ГЕРБ за участие в частичните избори 

за кметове на кметства във всички кметства и общините, където ще 

се произведат частични избори на 27 септември 2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване допускането на Партия ГЕРБ за участие в частичните 

избори на 27 септември. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

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

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1865-МИ. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Проект на принципно решение относно техническите 

характеристики на бюлетините за гласуване в нови и частични 

избори за кметове.  

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме писмо 

от Печатницата на БНБ. Бяхме изпратили проектите на технически 
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характеристики за становище. Нямат бележки към предложените 

проекти. 

Предлагам ви с оглед окончателното обсъждане по 

техническите характеристики на бюлетината за кмет на община и за 

кмет на кметство да изключим камерите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Моля да 

изключите камерата.  
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Колеги, режим на гласуване утвърждаването на техническите 

характеристики на хартиените бюлетини за гласуване на новите и 

частични избори. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 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 № 1866-МИ. 

Колеги, режим на гласуване изпращането на писма до 

Печатницата на БНБ и до Министерството на финансите  с копие от 

решението. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Проект на принципно решение относно определяне 

формата и структурирания електронен вид на списъците на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или 

коалиция за участие в нови и частични избори. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам проект на решение 

на база нашето решение от общите избори за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019 г., като промяната е, че са добавени 

в основанията текстовете на чл. 464 до чл. 469 от Изборния кодекс и 

няма датата „27 октомври 2019 г“. В самите приложения също 

промяната е само в датата „27 октомври 2019 г.“ 

Проектът на решение е във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали с № 4477. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, моля 

да се запознаете с проекта на решение. 

Колеги, режим на гласуване определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъците на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в 

нови и частични избори заедно с приложенията. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 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 № 1867-МИ. 
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Колеги, преминаваме към точка четвърта  от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпила призовка от Административен съд 

- Русе, за насрочено дело на 09.09.2020 г. Делото е образувано по 

касационна жалба на Централната избирателна комисия срещу 

решението на Районен съд – Русе, с което е отменено решение на 

Централната избирателна комисия № 546-ЕП от 16.07.2019 г., с 

което комисията е наложила глоба на  господин Радев в качеството 

му на директор и представител на Дарик радио АД. 

Предлагам комисията да не осъществява процесуално 

представителство по делото с оглед на това, че жалбата ни е много 

мотивирана, изложени са всички съображения, поради които 

считаме, че решението е неправилно, още повече че няма спор 

относно фактите. Тук по-скоро спорът е относно правото и сме 

изложили мотивирани съображения. 

Това е за сведение. 

Също така ви докладвам, че на 09.10.2020 г. от 10,00 ч. в 

АССГ има насрочено дело, по което е призована Централната 

избирателна комисия. Делото е образувано по касационна жалба на 

Централната избирателна комисия срещу решение на Софийския 

районен съд, с което е отменено решение на Централната 

избирателна комисия. 

Също така ви докладвам частна жалба, която можете да 

видите във вътрешната мрежа в папка с моите инициали с вх. 

№ МИ-08-117 от 12.08.2020 г. Частната жалба е от Сдружение 

Гражданска платформа срещу Определение на Административен съд 

– София-град, с което определение – ви припомням – съдът прекрати 

производството по образуваното административно дело, остави без 

разглеждане жалбата на сдружението, с която е оспорен мълчалив 
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отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на 

Централната избирателна комисия. 

Припомням ви, че мотивите да се остави без разглеждане 

жалбата, е отпадналият правен интерес, тъй като Централната 

избирателна комисия, макар и след законовия срок, отговори на 

заявлението за достъп до обществена информация на сдружението. 

В частната жалба всъщност се твърди, че има обективиран изричен 

отказ, а не писмо, с което ние сме отговорили на поставените 

въпроси в заявлението. Също така се излагат съображения за това, 

че пътната карта за изпълнение на експерименталното дистанционно 

електронно гласуване не отговаря на нормативните изисквания на 

подобен документ. С една дума, изложените съображения касаят 

несъгласието на това сдружение с приетата пътна карта и по-точно с 

изпълнението на ангажиментите на Централната избирателна 

комисия във връзка с § 145.  

Имаме тридневен срок да дадем отговор. Считам, че следва 

да отговорим, че решението на АССГ е правилно и законосъобразно, 

тъй като не е налице изричен отказ. Напротив, ние сме отговорили. 

А това, че нашите отговори не удовлетворяват заявителя така, както 

той иска, не означава, че има изричен отказ, който подлежи на 

оспорване. 

С една дума, в частната жалба сдружението твърди, че ние не 

сме отговорили на тяхното заявление и че е налице изричен отказ – 

вече не мълчалив, а изричен отказ. Ние твърдим, че сме отговорили, 

както и съдът е възприел. А това, че той излага съображения, че не е 

удовлетворен от нашите отговори, не означава, че е изричен отказ. 

Напротив, ние сме отговорили какво сме изпълнили в изпълнение на 

§ 145.  

В този смисъл ви предлагам да гласуваме отговор. Срокът е 

тридневен. Днес е получена частната жалба. И аз ви изложих 

мотивите, които да напишем в отговора към частната жалба – че 

решението е правилно и законосъобразно, не е налице изричен 

отказ, а напротив,  с писмото отговаряме на въпросите. 
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Несъгласието с отговорите ни не означава, че не сме изпълнили 

законовите изисквания по ЗДОИ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Изцяло подкрепям 

предложението на колегата Бойкинова. Но имам един въпрос. Казва 

се, че пътната карта не отговаря на нормативните изисквания. 

Жалбоподателят сочи ли къде има такива нормативни изисквания с 

оглед това ние да се съобразим по отношение на съдържанието. 

Защото би следвало той да казва къде има такива. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Първо, считам, че това изобщо не е 

предмет по Закона за достъп до обществена информация, тъй като 

ние сме отговорили, че сме приели пътна карта. Всъщност това е 

отговорът на въпроса, който е зададен и който ние в писмен вид 

съгласно изискванията на ЗДОИ сме предоставили.  

А това, че по съществото си сдружението не е съгласно със 

съдържанието на пътната карта, изобщо е неотносимо към предмета 

на спора. Но все пак ще отговоря. Казват, че пътната карта не 

отговаря на Приложение № 1 към Решение № 569 на Министерския 

съвет от 2014 г. за приемане на актуализирана национална пътна 

карта за научна инфраструктура. В приложение към цитираното 

решение е дадено „ясно бюджетиране на проекта, разходването на 

средствата по години и конкретните стъпки, които трябва да се 

предприемат на определени етапи ведно с отговорната 

администрация за изпълнението им“. 

Не на последно място считат, че пътната карта е в пряко 

противоречие с чл. 10 от Конституцията на Република България, тъй 

като неосигуряването на възможност за гласуване от дистанция…. 

Казвам го, защото господин Андреев ме попита. Но, както 

казах, това е неотносимо към предмета на производството. Считат, 

че не отговаря на националната пътна карта. Това са техните 

твърдения. Защо да не го цитираме? В крайна сметка едното няма 
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нищо общо с другото. Това, че на някого не харесва пътната карта на 

Централната избирателна комисия, няма нищо общо с делото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване предложението на госпожа Бойкинова. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Отговори на писма. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, спомняте си, че бях 

докладвала искания от старши комисар Р. от Областна дирекция на 

МВР – Пловдив, за проверка на 38 лица – дали са били кандидати за 

народни представители, за членове на Европейски парламент от 

Република България и за кметове и общински съветници.  

Извършена е проверката, поради което ви предлагам – има 

качени 38 броя писма във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешно заседание. Писмата са с номера: ЦИК-04-02/2 

до ЦИК-04-02/28 – общо 27 писма от 03.08.2020 г. и още 11 писма с 

номера от ЦИК-04-02/29 до ЦИК-04-02/39. 

Общият брой на отговорите е 38. Предлагам да бъдат 

гласувани ан блок. В отговорите до комисар Р. е обяснено, че лицата 

при проверката не са били кандидати за общински съветници и за 

кметове на общини, за народни представители и за членове на 

Европейски парламент от Република България. 

Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване на 38 писма до ОД на МВР – Пловдив. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 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. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаема госпожо 

председателстваща, уважаеми колеги! Представям на вашето 

внимание проект на  писмо под № 4234, което можете да видите във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание. 

На предходното заседание взехме решение, извърши се проверка по 

повод на запитване на ОД на МВР – Плевен. Установи се, че 

конкретното лице, за което отправят запитване, е избирател, 

упражнил активното избирателно право, не е подало съответно 

предварително заявление по електронен път. 

С писмото удостоверяваме също така, че лицето не е било 

включено в списък за гласуване извън страната.  

Предлагам проект на писмо и отговор до ОД на МВР – 

Плевен. Прилагаме, разбира се, и съответните решения на 

Централната избирателна комисия за назначаване състав на 

секционната избирателна комисия извън страната в секция № 189 – 

Швейцария, Женева. 

Моля да се запознаете с писмото и да бъде утвърдено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване писмото до Областна дирекция на МВР – Плевен. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 



17 

 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч 

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

Предложението се приема. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам за общо гласуване четири 

писма. И четирите са до Окръжна прокуратура – Силистра, Окръжен 

следствен отдел. Те са под номера в моя папка 4190, 4191, 4193 и 

4194. Писмата са идентични като съдържание, съответно отговорите 

са идентични като съдържание. 

Писмата на Окръжна следствена служба, по които се иска 

информация от нас, са съответно с вх. № ЕП-09-336 от 07.08.2020 г. 

и съответно вх. № ЕП-09-340 от 11.08.2020 г. и последното е с вх. 

№ ЕП-09-339 от 11.08.2020 г. От нас се иска да представим оригинал 

на Допълнителната страница към списък за гласуване в съответните 

четири броя секции, както и списъка на членовете на секционната 

избирателна комисия. С четирите броя писма представяме 

съответните документи, а именно, както следва: препис-извлечение 

от Решение на Централната избирателна комисия за назначаване на 

съставите на секционната избирателна комисия във всяка от 

четирите секции, които интересуват следствието, заверено копие от 

първа и последна страница на протоколите на секционната комисия 

в четирите секции, заверено копие на декларацията, която е подал 

съответният избирател, заверено копие на списъка за гласуване 

извън страната и заверено копие на Допълнителната страница. 

Уточняваме, че с оригиналите на съответните документи, в 

това число и на Допълнителната страница към списъка за гласуване 

във всяка от четирите секции, следственият орган може да се 

запознае в Централната избирателна комисия. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване четирите писма до Окръжен следствен отдел – 

Силистра. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днес можете да се запознаете с четири 

идентични писма-отговори до Следствен отдел, Софийска градска 

прокуратура, следовател С. Ц. 

В тази връзка съм подготвил и четирите писма. Можете да се 

запознаете със съдържанието им. Те съдържат съответните 

изисквани от нас документи. 

Първото писмо е под № 4240 със съответните документи. То 

е във връзка с вх. № ЕП-00-25 от 11.08.2020 г. на Централната 

избирателна комисия. Моля да се запознаете със съдържанието на 

писмото и с приложените документи и ако нямате против, да бъде 

изпратено. 

На следващо място, колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днес можете да се запознаете с писмо-отговор 

под № 4241. То  отново е за Следствен отдел, Софийска градска 

прокуратура, следовател Ц. 

Във връзка с това писмото е изготвено със съответните 

документи, които са приложени към отговора. Моля да се запознаете 

със съдържанието му и, ако нямате против, също да бъде изпратено. 

Следващото писмо, което докладвам, е под № 4242. То също 

е до Следствен отдел, Софийска градска прокуратура. Писмото е 

комплектовано със съответните приложения. Моля да се запознаете 

със съдържанието му и, ако нямате против, също да бъде изпратено 

в този вид и съдържание. 
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На последно място, докладвам ви, колеги, писмо под №4243, 

което се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 

днес. Отново е до Следствения отдел, Софийска градска 

прокуратура, следовател Ц. Отново е със съответните приложени 

документи, които се изискват от нас във връзка с досъдебното 

производство. Моля да се запознаете с него и ако нямате против, да 

гласуваме изпращането на тези четири писма със съответните 

приложения към тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване изпращането на четири писма до Софийска градска 

прокуратура. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, виждате във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали в PDF-файл едно писмо от Окръжна 

прокуратура – Варна, Окръжен следствен отдел и отговора към него, 

като в отговора правя корекция към момента и той ще приключи с 

втория абзац, като „Предоставяме ви следните документи…..“ и 

долу „писмените доказателства“, текстът ще бъде премахнат. Тоест, 

писмото ще завърши с втория абзац.  

Това е така, защото тези документи вече веднъж са пратени 

на същата следователка и няма смисъл да се изпраща втори път. 

Освен това има един ясен въпрос дали е гласувано повече от един 

път. 

Няма смисъл да се изпращат купища документи и да 

обясняваме с писмените доказателства как могат да се запознаят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване изпращането на писмо до Окръжен следствен отдел – 

Варна. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, 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. 

 

Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред: 

6. Разни. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпило писмо от секретаря на район Панчарево, с 

което ни уведомява, че съхраняваните в район Панчарево като 

резерв бюлетини и изборни книжа от изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. са описани с 

протокол от комисия, назначена със заповед на кмета на района и 

предадени за унищожение. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ-

00-1/1 от 30.07.2020 г. Писмото е от "Информационно обслужване" 

АД и е относно оферта за изпълнение на дейностите по компютърна 

обработка на резултатите от нови и частични избори за общински 

съветници и за кметове до 22.10.2023 г. С писмото ни изпращат 

коригирания проект на договор.  

Ще припомня, че на 16.07.2020 г. докладвах проект на 

договор между Централната избирателна комисия и 

"Информационно обслужване" АД, в който нямаше финансова 

обосновка на предложените цени, а също имахме забележки към 

някои клаузи от договора. Тогава с протоколно решение изпратихме 

писмо на "Информационно обслужване" АД, с което направихме 
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предложения за промени в договора и искане за финансова 

обосновка. 

В сегашното писмо е направена финансовата обосновка и са 

приети предложенията за промени в проекта за договор. Изготвено е 

и становище от администрацията с вх. № ЦИК-09-140 от 

05.08.2020 г. 

Предлагам да прегледате още веднъж предложения проект за 

договор и ако няма предложения за корекции, той да бъде гласуван. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

предложения, допълнения към проекта за договор? Не виждам. 

Колеги, режим на гласуване одобряването на сключването на 

договор за компютърна обработка за провеждане на частични и нови 

избори и упълномощаването ми да го подпиша заедно със заместващ 

главния счетоводител Валерия Бончева. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

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

Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

11-68  от  06.08.2020 г.  Писмото  е  от   Л.  С.     Той   пише 

следното: „Считам, че около 80 процента от гласоподавателите няма 

да се справят технически с гласуването и ще поискат хартиена 

бюлетина. Ако няма такава, демократично ли е? Аз трябва да имам 

право на избор как да гласувам – машинно или с бюлетина. Другото 

е ограничаване на правата и е диктат.“ 

Докладвам го за сведение. 

Следващото писмо, което ви докладвам, всъщност ви 

докладвам две писма. Те са с вх. № ЦИК-00-513 от 10.08.2020 г. и 

№ ЦИК-00-514 от 12.08.2020 г. Писмата са от F-Secur. С първото 

писмо ни информират, че излиза нова версия на програмата Client 
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Security. С второто писмо ни съобщават, че ако имаме валиден 

лиценз за Client Security, можем да го настроим на най-новата версия 

с ключовия код, който е в края на писмото. 

Докладвам и двете писма за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали е публикуван проект на 

писмо № 4195 във връзка с взето протоколно решение от наше 

заседание на 10.08.2020 г. относно извършване на преглед на 

информацията, публикувана на официалната интернет-страница на 

ЦИК и необходимостта от актуализацията й. 

В горната дясна част на екрана да бъде премахнато карето 

„Местни избори 2019 – резултати, активност на гласуване, 

обучителен портал и оперативен план“. Същата информация се 

съдържа в рубрика „Местни избори 2019“, както и да бъдат 

допълнени рубрики „Частични избори 2020“ и „Нови избори 2020“, 

като бъдат създадени подрубрики „ОИК за частични избори“, „ОИК 

за нови избори“, регистри, указания за попълване на списък в 

структуриран вид и съобщения, като съобщенията, които са 

публикувани след главните менюта, да бъдат прехвърлени под 

рубрика „Частични и нови избори“, за да улесним ползвателите на 

информация относно предстоящите избори. 

Колеги, подлагам на гласуване писмото до "Информационно 

обслужване" АД с направените корекции. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

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

Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 

Колеги, постъпила е докладна записка с вх. № ЦИК-09-143 от 

12.08.2020 г., в която госпожа Манолова ни съобщава, че 

класифицираните електронни подписи на пет служители от 

администрацията изтичат, като крайният срок е 16.08.2020 г.  
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От тях тя предлага да бъдат издадени електронни подписи, 

подновени удостоверенията за една година на господин Цачев, 

господин Стойнов и господин Владимиров, а да не подновяваме на 

този етап електронните подписи на Атанаска Ямачева и Ваня 

Стоянова. 

Подготвила е към докладната записка писмо до 

"Информационно обслужване" АД, с което да им възложим на тези 

трима служители да бъдат издадени електронни подписи. 

Цената на услугата за издаване на класифициран електронен 

подпис като общ разход възлиза на 144 лв. с ДДС. 

Моля за одобрение. 

Режим на гласуване одобряването на издаването на 

електронни подписи на трима служители от администрацията със 

срок на валидност една година. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 2 

(Йорданка Ганчева, Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що приетото 

решение и доклада, който мина, правя предложение да се възложи 

на администрацията да се представи на вниманието на Централната 

избирателна комисия кой от служителите в администрацията на 

ЦИК разполага с класифициран електронен подпис, за какъв срок и 

за какви нужди ползва този електронен подпис. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Ще бъде 

възложено на администрацията да изготвят справка за ползване на 

електронните класифицирани подписи – КЕП-ове – със срок на 

продължителност и валидност. 

Колеги, с вх. № ЦИК-09-144 от 12.08.2020 г. е постъпила 

докладна записка от госпожа Манолова във връзка с осигуряване на 
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актуални наличности на Изборния кодекс, като е направено 

проучване по телефона, че цената за закупуване на 25 бройки от 

актуалния Изборен кодекс ще бъде с 30 процента отстъпка на 

единична цена 6,70 лв. Предложението е да бъдат закупени 25 броя 

от изданието на Изборния кодекс на цена 167,50 лв. 

Моля за одобрение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Какво разбирате под „актуален“? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Актуално 

издание, което е към дата 12.08.2020 г. с последните изменения, 

които са от 02.08.2019 г.  

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз предлагам да се 

отложи гласуването по това предложение дотолкова, доколкото 

имаме информация, че Изборният кодекс ще бъде изменен. Не е 

целесъобразно всеки месец Централната избирателна комисия да 

прави разход за закупуване на Изборен кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

смятам, че за осигуряване на нормалната работа на ЦИК цената от 

6,70 лв. на единична бройка на издание на Изборния кодекс не е 

нецелесъобразен разход за Централната избирателна комисия. 

Моето предложение е всеки от колегите, който желае и смята, 

че му е необходимо да ползва такова издание, да се заяви при 

домакина от администрацията. 

Колеги, с вх. № ЦИК-09-145 е постъпила докладна записка от 

госпожа Манолова във връзка с предприемане на действия за 

сключване на договор за осигуряване на профилактични прегледи, 

като тя в момента предлага да бъде направено запитване и 

представяне на оферти за осигуряване на профилактични 

медицински прегледи във връзка с изпълнение на разпоредбата на 

чл. 287 от Кодекса на труд и Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за 

задължителните предварителни периодични медицински прегледи 

на служителите, като в докладната е предложила и образец на 

писмо, което да изпратим на медицински учреждения, които 
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извършват профилактични прегледи, като имаме и списък-

предложение от седем медицински заведения, към които да 

отправим запитване за изпращане на оферта за осигуряване на 

профилактични годишни прегледи, които са задължителни и са на 

две години. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз предлагам да се 

отложи обсъждането на този въпрос. Първо аз трябва да се запозная 

и с правните основания. Предлагам да има становище към 

докладната записка от администрацията по отношение на правните 

основания по Кодекса на труда и в Наредба № 3 от 1987 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, ще 

оттегля доклада и ще възложа да бъде изготвено юридическо 

становище на база на докладната. 

Колеги, във вътрешна мрежа има подготвен проект на писмо 

до общините, в които ще бъдат провеждани нови и частични избори, 

с информация за това, че подробна информация относно 

произвеждането на изборите могат да намерят на официалната 

страница на ЦИК в раздел „Частични избори“ и „Нови избори“. 

Проектът на писмо е с № 4235. 

Колеги, във връзка с провеждането на частичните и нови 

избори на 27 септември 2020 г. направихме проучване за регионални 

медии, които се намират в населените места за провеждане на тези 

избори съгласно указите на президента. Във вътрешна мрежа е 

публикуван проект за съобщение, което да изпратим на изготвената 

мейллиста съгласно списъка, който е във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали, таблица „Общини, контакт-медии“. 

Предлагам да бъде изпратено писмо до общините, в които ще 

бъдат проведени частични и нови избори, както и на медиите, 

посочени в мейллистата в таблица. 

Колеги, оттеглям предложението си. 

Моля да се запознаете. Във вътрешната мрежа има проект на 

три писма, които да изпратим. 
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Колеги, режим на гласуване изпращането на двете писма – до  

господин Дончев и до госпожа Караянчева и госпожа Александрова 

във връзка с покана за работна среща на 17 август, понеделник, от 

14,00 ч. в сградата на ЦИК. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на 16.07.2020 г. 

написахме писмо до министъра на здравеопазването във връзка с 

насрочените на 27 септември нови и частични избори за кметове. 

Поискахме в рамките на компетентността да бъдат издадени 

указания, свързани с епидемиологичната обстановка в страната. 

Предлагам ви писмо до господин Костадин Ангелов, 

министър на здравеопазването – напомнително в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 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. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има и 

един проект на писмо до министъра на вътрешните работи във 

връзка с насрочените избори на 27 септември 2020 г. Да обърнем 

внимание на правомощията на министъра и на всички органи на 

МВР във връзка с охраната на изборния процес. 
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Проектът е във вътрешната мрежа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим 

на гласуване изпращането на писмо до министър Терзийски. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло 

Ивков).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило едно писмо от председателя на 

Общинска избирателна комисия – Добричка, първоначално по 

електронната поща, а след това са дошли документите и в оригинал. 

С писмо с вх. № МИ-15-423 колегите от ОИК – Добричка, ни 

уведомяват как са се развили нещата във връзка с прието от тях 

Решение № 201-МИ от 26.02.2020 г., с което са били предсрочно 

прекратени пълномощията на общински съветник и е бил обявен за 

избран следващият в листата от съответната политическа сила. 

Има обжалване на решението пред съответния 

Административен съд, впоследствие – пред ВАС. Направени са 

искания за спиране изпълнението на това решение. Има произнасяне 

на съд, съответно – Административен съд, а впоследствие – 

Върховния административен съд. 

В тази връзка колегите от ОИК – Добричка, ни поставят 

четири въпроса, които освен че са много хипотетични и общи, в 

действителност от Централната избирателна комисия се иска да 

прави тълкуване на разпоредби на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

С оглед последователната ни практика аз ви предлагам това 

решение да остане за сведение, още повече че по съответния казус 
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има и произнасяне на няколко съдилища и съответни съдебни 

инстанции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви, 

че с дата 12.08.2020 г. е постъпило в ЦИК становището от 

Министерството на външните работи в рамките на 

Специализираното звено по отношение на проекта за изграждане и 

създаване на пилотната система за дистанционно електронно 

гласуване за запознаване от членовете на Централната избирателна 

комисия и съответно от членовете на ЦИК в звеното. 

То е качено във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

от днешно заседание. 

Отделно от това ще помоля да приемем едно протоколно 

решение, с което в рубриката на страницата на Централната 

избирателна комисия за експерименталното дистанционно 

електронно гласуване, там, където са посочени заседанията на 

Специализираното звено, които са проведени, да бъде добавена 

срещу всяка от датите съвсем кратка информация за целта на 

проведеното заседание. Същата се съдържа и в писмата, които ние 

изпращаме като покана към членовете на Специализираното звено. 

Това е, за да може да има актуална информация по отношение на 

въпросите, които са включени в дневния ред за обсъждане на 

съответното заседание на звеното. 

Това е моето предложение. Разбира се, отворен съм да 

обсъдим дали да има такава една информация, но считам, че е 

хубаво да има съвсем кратко посочване какво се е обсъждало в 

съответното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

допълнения, предложения към предложението на господин 

Андреев? 

Подлагам на гласуване предложението на господин Андреев 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 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, други желаещи да се включат в днешното заседание? 

Няма. 

Обявявам следващото заседание на Централната избирателна 

комисия на 18 август 2020 г., вторник, от 10,00 ч. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание. 

 

(Закрито в 18,10 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Кристина Стефанова 

 

   СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

Стенограф: 

  Божидарка Бойчева 

 

 

 


