
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 232 

 

На 18 август 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Искане за допускане в заседание. 

 Докладва: Емил Войнов 

2. Проекти на решения за допускане на партии, коалиции и 

инициативни комитети за участие в новите и частичните избори, 

насрочени на 27 септември 2020 г.  

Докладват: Кристина Стефанова, Николай Николов 

3. Експериментално дистанционно електронно гласуване. 

 Докладва: Александър Андреев 

4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Докладват: Йорданка Ганчева, Таня Цанева 

5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладват: Йорданка Ганчева, Бойчо Арнаудов  

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

наказателни преписки. 

 Докладва: Николай Николов 

7. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

 Докладват: Николай Николов, Мирослав Джеров, 

 Бойчо Арнаудов, Силва Дюкенджиева, Георги Баханов,

  Ивайло Ивков 

8. Разни. 

 Докладват: Кристина Стефанова, Николай Николов, 

 Димитър Димитров, Александър Андреев, Таня Цанева, 

 Мирослав Джеров, Севинч Солакова 
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Таня 

Цанева.  

 

ОТСЪСТВАХА: Катя Иванова, Мария Бойкинова и Цветанка 

Георгиева. 

Заседанието бе открито в 10,15 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията.  

 

* * * 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум. В отпуск са колегите 

Бойкинова, Иванова и Георгиева. 

Имате думата по дневния ред, колеги. Други желаещи да се 

включат? Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в точка пета – искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК и в точка седма – доклади по писма на 

прокуратури и МВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други колеги? 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо председател, моля да ме 

включите в точката доклади по писма на прокуратури. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Включвам Ви. Други 

колеги? Колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаема госпожо председател, 

оттеглям точка втора от дневния ред, тъй като трябва да обсъдим 

допълнително принципното решение във връзка с лечебните 

заведения. Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други колеги? 

Колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля да докладвам заявление за допускане 

до заседание на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. След като се 

оттегли втора точка, първа точка става проекти за решения за 

допускане на партии и коалиции, а Вашето предложение става точка 

първа. 

Други колеги? Колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, уважаема госпожо 

председател, да ме включите в седма точка. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Включвам в точка 

седма колегата Баханов.  

Други колеги? Няма.  

Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с 

направените допълнения и оттеглянето на точка втора. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма. 

Колега Войнов, заповядайте, имате думата по точка първа. 

 

Точка 1. Искане за допускане в заседание. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, постъпило е писмо в 

Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-00-461 от 17 август 

2020 г. Писмото е препратено от директор на дирекция 

„Парламентарна канцелария”, тъй като е адресирано до Централната 

избирателна комисия. По същество това е заявление от М. Б. М., М. 

В. С. и още десетина граждани, които се обръщат със следния текст: 

 

„Уважаема госпожо Стоева, настояваме да бъдем допуснати 

до участие в заседанията и срещите на ЦИК и представители на 
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правителството, съответно на 18 август 2020 г. от 10 ч. и на 

17 август 2020 г. от 14 ч. Целта на нашето участие е стартиране на 

процедури и действия за осигуряване на машинното гласуване. 

Молим за целта да ни бъдат издадени пропуски и 

комуникацията и уведомяването ни да стане на (определени) 

телефон и мейл.” 

Подписали са се 16 човека под това заявление. Моля 

Комисията за дискусия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Вашето предложение 

като докладчик, освен че ни прочетохте писмото? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз единственото, което мога да кажа, е 

това, че в Изборния кодекс е разписано, че на заседанията на 

Централната избирателна комисия може да присъстват застъпници, 

представители на партии, коалиции или инициативни комитети, 

наблюдатели, членове на Обществения съвет и представители на 

средствата за масово осведомяване. Това е чл. 53, ал. 10 от Изборния 

кодекс. Нямам представа дали сред подписалите се граждани има 

членове на Обществения съвет и представители на средствата за 

масово осведомяване, тъй като застъпници, представители на 

партии, коалиции и инициативни комитети и наблюдатели се 

регистрират в изборния период. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по постъпилото искане. То постъпи снощи в края на работния ден. 

Колегата Димитров има думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Много бързо и само за сведение. 

Сред имената, които са подписани, няма членове на Обществения 

съвет. Изчетох ги всичките, няма такива. Не знам дали сред тях има 

журналисти в качеството си на представители на медиите и т.н. – 

това е малко сложно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Имате 

думата, колеги. 

Колегата Арнаудов. Заповядайте. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Доколкото разбирам от това заявление, 

госпожа М. не е написала в какво качество иска да присъства на 

заседанията на ЦИК. Това ми е първият въпрос. 

И вторият ми въпрос е, виждам, че заявлението е входирано в 

15 ч. вчера, а пък иска да присъстват на срещата от 14 ч., която тъй 

или иначе не се състоя. Правилно ли е това? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Солакова, 

имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като нашите 

заседания са публични и се знаеше, че Централната избирателна 

комисия изпрати покана до представители на Народното събрание и 

до Министерския съвет: до председателя на Народното събрание и 

до председателя на Правната комисия и до господин Томислав 

Дончев – заместник-министър председател. Вчера тази среща не се 

състоя и може би е добре днес да се каже и да се знае, че тази среща 

не се е състояла. 

Централната избирателна комисия има информация от 

медиите за това, че ще има изменение в закона. Вчера такъв 

законопроект постъпи и в Народното събрание, но ние не можахме 

да се видим с представители на Правната комисия и на 

ръководството на Народното събрание, за да посочим и нашите 

виждания по отношение на машинното гласуване. 

Господин Томислав Дончев, на когото е възложено да 

координира осигуряването на машините, също не дойде на тази 

среща. 

Това може би е добре да се знае от цялото общество. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Колегата 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. В 

допълнение на това, тъй като видях сега докладваната от колегата 

Войнов молба или заявление за участие в заседанията на ЦИК, целта 

на участието е стартиране на процедури и действия за осигуряване 

на машинното гласуване. Видях, че в дневния ред за днешното 

заседание такава точка не е предвидена. Така че евентуално за 



 6 

следващо заседание, когато има такава точка, тогава мисля че може 

да се обсъди евентуално поканване на хора и участници в това 

заседание, имащи отношение към машинното гласуване. Благодаря 

ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Колегата 

Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: И аз в допълнение на господин 

Баханов бих искала да кажа, че най-добрият формат би трябвало да е 

среща, която да е по тази тема, и да обсъдим идеите, които те искат 

да ни кажат във връзка с машинното гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Колегата 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, това, което искам да кажа и 

идеята ми е на всички, които са заинтересувани и имат желание 

машинното гласуване да се случи и с идеята това машинно 

гласуване да бъде сигурно, да бъде ефективно, законосъобразно и 

при условията на извършен одит и извършена сертификация, много 

ясно да кажем: Централната избирателна комисия е само един от 

държавните органи, от които зависи машинното гласуване. Ако ще 

има среща, на която ще присъства госпожа М. М. и тези лица, които 

са подписали искането, непременно и задължително трябва да 

присъстват представители на Народното събрание и на 

Министерския съвет. Защото трябва да стане ясно, ако ще се закупят 

машините, чия ще бъде собствеността, на кои органи ще бъде 

възложена цялостната логистика, кой държавен орган ще извърши 

одита и сертификацията. И като виждаме, че има законопроект, 

въпросите първо трябва да бъдат отнесени и към Народното 

събрание, за да има ясен график за приемането на закон за 

изменение и допълнение на Изборния кодекс, който ще уреди 

всички въпроси, които са условие за такова законосъобразно 

гласуване с машини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Колегата 

Андреев. 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз само не разбрах в момента ние 

коментираме с оглед изготвянето на отговор на госпожа М. М. във 

връзка с това искане. Не можах да разбера предложението на 

докладчика, тоест да имаме писмен отговор, че срещата не се е 

състояла и че ще бъде обсъждано или просто ще остане в този вид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът? 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: От изказванията на колегите аз останах с 

убеждението, че се предлага да се насрочи нова среща с 

представители на подалите заявлението с присъствието на 

представители на изпълнителната власт и на Народното събрание. 

Така че ако Комисията се обединява около това нещо, може да 

подготвим такъв отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля да уточнят 

предложенията си двамата колеги, които говориха. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Моето предложение е среща. А 

дали ще поканим представители на другите институции и те ще 

потвърдят присъствието си, това е предмет на дискусия. Моето 

предложение е среща с тези граждани, които искат да обсъдим и 

имат въпроси към нас за машинното гласуване. Към момента в 

дневен ред нямаме точка, по която да коментираме произвеждането 

на машинно гласуване, така че според мен е удачно да направим 

нарочна среща - дали ще бъде в днешния ден или в друг ден и час – в 

която спокойно да седнем на масата и да обсъдим въпросите, които 

ги вълнуват тях, а също така и нас като орган. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Колегата 

Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз така и не разбрах госпожа М. в 

качеството си на каква иска да присъства на заседание на ЦИК. Дори 

да имаше точка за машинното гласуване, тя като каква щеше да 

присъства и има ли такава правна възможност в Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът? 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз изчетох разпоредбата на чл. 53, ал. 10. 

Доколкото разбрах, колегата Стефанова предлага извън заседание на 

Централната избирателна комисия да бъдат поканени, на работна 

среща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: В това заявление на госпожа М. тя иска 

изрично да присъства на заседание на ЦИК и аз мисля, че трябва да 

й отговорим, че, първо, на първата среща, която е била работна, тя е 

подала заявлението един час след тази среща и няма как да 

присъства. А другото, което е, тя иска днес от 10 ч., което си е 

редовно заседание на Централната избирателна комисия и ние 

мисля, че трябва да й отговорим с цитиране на разпоредбата, която 

господин Войнов каза, от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги искат ли 

да вземат думата? Колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, аз също подкрепям 

направеното предложение да отговорим писмено на поставените две 

искания от страна на госпожа М. М. Отделно от това да решим дали 

Централната избирателна комисия ще инициира среща с 

представители на гражданското общество, които желаят да обсъдят с 

Централната избирателна комисия проблемите с машинното 

гласуване. Защото ние знаем, че освен госпожа М. М. преди 

известно време беше депозирано и друго искане за среща – не за 

участие в заседание, а за среща с представители на Централната 

избирателна комисия също по повод на проблемите с машинното 

гласуване. И ако ще инициираме такава среща, тя би трябвало да 

бъде с повече участници, а не само с подписалите се 16 човека под 

това заявление за участие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И понеже сега 

разглеждаме заявлението, мога ли по него конкретно да чуя, искате 

писмен отговор в смисъл че? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Писмен отговор, който вече 

докладчикът и госпожа Солакова многократно прочетоха. Текстът 

на Изборния кодекс, не може да бъде друг отговорът за участие в 
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заседанието на представители, извън посочените. В Изборния кодекс 

е казано ясно кой може да участва в заседание на Централната 

избирателна комисия. Ние не можем повече да продължаваме да се 

правим, че не виждаме проблема, който стои пред нас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги, желаещи 

за изказване, има ли? 

Ако разрешите, Стоева. Заявлението дойде вчера след обяд, 

препратено от Народното събрание, когато ЦИК беше закрила 

заседанието на своята работна група. Трябва да знае обществото, 

напълно съм съгласна с госпожа Солакова, че вчера нямаше среща с 

представители на изпълнителната и законодателната власт, по 

причина че поканените лица не дойдоха. 

Ние сме изключително загрижени за машинното гласуване и 

това трябва да е ясно. И трябва да го говорим, а не да се счита, че 

ние не работим и, видите ли, чакаме си така нещо да се случи. Точно 

вчера ние имаме вече внесен законопроект и едно от днешните 

обсъждания ще бъде именно този законопроект. 

Но сега имаме едно конкретно искане. Група граждани, които 

са долу пред вратите и затрудняват влизането ни на работа и в 

заседание, искат среща вчера в 14 ч. и днес да участват в заседанието 

в 10 ч. Тоест те не искат среща, те искат да присъстват на нашите 

заседания, такова е искането. По същността си искането е за 

извършване на действия - да им издадем пропуск. Те знаят Изборния 

кодекс и са чели кой може да присъства и как може да присъства, не 

да им го цитираме, всички те разполагат с него. 

Така че моето виждане е, че не можем да ги допуснем днес в 

това заседание, защото законът не позволява това. Ако ще правим 

някакви други работни срещи, а ние трябва да направим такива, 

защото гражданите навън искат това и трябва да го направим. И не 

само с гражданите, освен платформата на госпожа М. има и много 

други сили, които желаят да обсъждат, те могат да бъдат само в 

помощ. Но ние имаме зададени жалоните, посоката, едва от вчера 

след обяд. До вчера ЦИК не знаеше какво предстои в Изборния 

кодекс, нищо че сме си внесли предложенията в края на февруари. 
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Това се иска от нас в момента: издайте ни пропуски да 

влезем! Това е искането и на това трябва да отговорим. Дали ще 

пишем отговор? Какъв отговор да пишем, тя не иска от нас отговор. 

Ако искате, може да й го напишем. Долу хората чакат, събрали са се, 

журналисти също има пред сградата. Докладчикът не е подготвил 

отговор. 

Друго предложение, различно от така изказаните мнения, че 

трябва в момента да ги допуснем в нашето редовно заседание, като 

правилно се отбеляза, че в него дневният ред не е свързан конкретно 

с машините. Тепърва от днес започваме и по работната група, и по 

спецификациите, и по проучвания и т.н.  

Има ли друго предложение? Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам да ги поканим, не на 

заседанието, да ги чуем. След като хората са навън, да не ескалираме 

напрежение, не виждам какво тук намесваме Изборния кодекс. В 

тези обстоятелства трябва да се действа според обстановката. 

Предлагам да поканим трима излъчени от тях представители, дали са 

и телефон, и да ги чуем преди да започне заседанието. Да им 

обясним спокойно нашата позиция и това, което говорим в момента, 

и да видим какво искат. Ясно е, че искат оставка (не знам на кого 

искат оставка, защото на заявлението пише „оставка”). 

Предлагам да ги поканим, без да губим време. Защото аз ги 

видях навън, пълно е с хора, не виждам какъв е проблемът да 

обсъдим с тях. Те са познати лица, не са кои да е граждани. И то 

веднага да ги поканим, да приключим с тази тема и после да си 

продължим нормалната работа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз не мога да се съглася с колегата 

Ивков. Мисля, че ако трябваше да ги каним, трябваше да ги поканим 

вчера, когато наистина имаше идея за среща с останалите отговорни 

институции в държавата за организиране на машинното гласуване, 

която тъй или иначе не се състоя. Тогава може би беше наистина 

моментът те да дойдат и да видят какво е отношението към 

машинното гласуване, днес вече не знам какво да си говорим с тях. 
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Има и внесен законопроект за изменение и допълнение на Изборния 

кодекс. Да се запознаят с него и да видят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Колегата 

Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, въпросите за машинното 

гласуване все още стоят и като цяло обсъждането предстои, така че 

мисля, че тази среща не е закъсняла от гледна точка на това, че 

трябва да споделим притесненията си, плановете си за бъдеще, това, 

което към момента е ясно за нас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Колегата 

Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Според мен, ако вземем решение да ги 

поканим, то трябва да е извън рамките на заседанието. Да прекратим 

заседанието за известно време, да дадем почивка, а след срещата да 

продължим заседанието, тъй като по закон те на заседанието не 

могат да присъстват. Но ако Комисията се обедини за отделна 

среща, аз съм съгласен да ги поканим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, аз мисля, че имаме достатъчно 

дълъг дневен ред и следва да се придържаме към него. Уточни се, че 

те искат пропуск за присъствие на днешното заседание, което е 

невъзможно. А за по-нататъшни срещи ще обмислим тепърва. Това е 

моето изказване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, всички гледаме новини, 

четем изявите в публичното пространство, всички ние знаем каква е 

целта на това събиране от граждани пред ЦИК още от 9 ч. сутринта. 

То не е изненада за нас, защото от миналата седмица постоянно и 

непрекъснато получаваме запитвания и въпроси, както и миналия 

понеделник имаме такова искане за среща. Мисля, че е дошло 

времето да направим едно първоначално обсъждане и да дадем 

някаква насока за бъдещи действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, аз първоначално смятах, че за 

тази среща на днешното заседание трябва да определим конкретен 

ден и час и да отправим покана за участие към тези хора, някои от 

които сами са заявили желание. Но сега вече подкрепям направеното 

предложение от колегата Ивков. Предлагам да прекъснем 

заседанието, за да може да изпълним закона, и да проведем срещата, 

която госпожа М. иска. Ако желаят. Ако откажат, няма да го правим. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, разбира се, в 

своята дейност Централната избирателна комисия съобразява 

принципите на прозрачност и на публичност във формите, които е 

предвидил Изборният кодекс. Обединихме се и аз съм съгласен с 

още първоначалната позиция на докладчика, че чл. 53, ал. 10 не 

позволява, тоест позволява на заседания на Централната 

избирателна комисия да участват само лица, които имат посочените 

вътре качества. Заявителите нямат тези качества, но ние винаги сме 

отворени за диалог в предписаните от закона форми. Не съществува 

никаква пречка извън заседанията на Комисията, защото законът не 

позволява това, да проведем среща с трима представители, както 

каза колегата Ивков, още днес. Нека да изслушаме хората, да видим 

какво е тяхното предложение и да го съобразим, ако сметнем, че 

така е редно, в нашата бъдеща работа по машинното гласуване в 

частност. Така ще спазим закона, от една страна, от друга страна – 

ще останем отворени за подобни искания. Обстоятелството, че бяха 

използвани някои крайни форми, не би следвало да бъде пречка ние 

да бъдем отворени за диалог и да дадем пример всъщност за добро 

отношение към хора, които действително искат да работят (ако това 

е така) за общественото благо, в частност за въвеждане на 

машинното гласуване. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Още веднъж, колеги, 

прочетете искането. Иска се участие в заседание, там не се иска 

среща. 

Колегата Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, както заявих преди 

малко, има дневен ред за днешното заседание, в който дневен ред не 

виждам да има точка или въпрос за обсъждане на машинното 

гласуване. Не се противопоставям на направеното предложение от 

някои от колегите за среща с граждани, инициативни групи или 

представители на медии, на политически партии, 

извънпарламентарни, парламентарни и т.н. Не знам обаче кой следва 

да бъде инициатор на една такава среща за обсъждане на въпросите 

за машинното гласуване. Още повече, че доколкото разбрах, тези 

хора, които са отвън, са в качеството на граждани. По тази логика 

ЦИК има дневен ред, обявен в 10 ч., за заседание, по който трябва да 

заседава и да взима решения. А каква е гаранцията, че утре, 

вдругиден или в следващите дни няма друга група от граждани да 

дойдат и да искат отново среща с ЦИК? Това означава ли, че ЦИК не 

трябва да си върши работата, за която е избрана да съществува, а 

именно разглеждане на важни въпроси, свързани и с машинното 

гласуване. Още повече, предлагам, ако се прави такава среща и ако 

Централната избирателна комисия се обедини около направените 

предложения от колегите за среща с гражданите, които са от 

сутринта пред Централната избирателна комисия, не знам как да 

квалифицирам поведението хвърляне на домати, яйца и т.н. по 

сградата на ЦИК. Мисля, че с нищо Централната избирателна 

комисия не е провокирала такова поведение до настоящия момент 

спрямо тези лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги? Няма други 

изказвания. 

Гласуваме предложението на колегата Ивков да се прекъсне 

заседанието и да се направи среща с представители на 

протестиращите лица пред ЦИК. 

Моля, колеги, процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 7 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – 10 (Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,  Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Йосифова). 

Искането не събра необходимите гласове. 

Да обясня отрицателния си вот. В ЦИК постъпиха много 

запитвания във връзка с машинното гласуване, но ние досега не 

поканихме никого. Те бяха своевременно отправени и от партии. 

Започнем ли да правим изключения и да работим под натиск, не 

считам, че това е добре. Още повече от хора, които палят протоколи 

от избори пред ЦИК. 

Колега Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: И аз да обясня накратко отрицателния 

си вот. Аз не виждам от вчера до днес какво се е променило. Вчера 

Централната избирателна комисия не поиска да се види с тези хора, 

когато имаше обявена среща, не виждам защо трябва да се виждаме 

днес с тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Не 

виждам. 

Гласуваме предложението на колегата Войнов. Моля, колега 

Войнов, да дефинирате предложението си, за да го подложим на 

гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моето първоначално предложение беше да 

се отговори, че съгласно разпоредбите на Изборния кодекс тези лица 

не може да присъстват на заседание. Искането е входирано в 15 ч., 

защото е било изпратено до Народното събрание и след това ни е 

препратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: След 15 ч. е, а срещата 

е била насрочена за 14 ч. 

Процедура по гласуване, колеги, предложението на 

докладчика. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, 
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Таня Йосифова, Таня Цанева); против – 3 (Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Силвия Стойчева). 

Ще помолим колегата Войнов да изготви отговора. 

Преминаваме нататък, колеги, с точка втора от дневния ред. 

Колега Стефанова, заповядайте. 

 

Точка 2. Проекти на решения за допускане на партии и 

коалиции за участие в новите и частични избори, насрочени за 27 

септември 2020 г. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в моята папка е публикуван проект на решение за 

допускане на партия „Земеделски народен съюз” за участие в 

частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г. 

Заявлението е постъпило от господин Йончев, представляващ 

партията. В заявлението е посочено за допускане до участие в 

частичните избори за кмет на кметство Житница, община Добричка, 

област Добрич, за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, 

област Варна, за кмет на община Стрелча, област Пазарджик, за кмет 

на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, за кмет на 

кметство Острец, община Търговище, област Търговище, за кмет на 

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

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

кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил.  

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, удостоверение от Сметната палата за 

внесени от партията финансови отчети за три последователни 

години, както и пълномощно в полза на депозиращия. 

Моето предложение, а и в решението, е да допуснем партия 

„Земеделски народен съюз” за участие в частичните избори в 

изброените преди малко кметства и община, като наименованието на 

партията за отпечатване в бюлетината е „Земеделски народен съюз”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Имате ли бележки и предложения по проекта? 

Има ли други предложения? 
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Процедура по гласуване на решението. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Номерът на решението, колега Стефанова, е 1868. 

Колегата Николов има думата. Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Вчера по време на дежурството с колегата Силвия Стойчева приехме 

документите с вх. № 8 от 17 август 2020 г., вписан в регистъра на 

партиите за участие в частични избори на политическа партия 

„Алтернатива за българско възраждане”.  

Документите съдържат заявление, което по образец, 

удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 11 август, 

удостоверение от Сметната палата за последните три финансови 

години и, разбира се, пълномощно на подписалото заявлението лице. 

Това, което е същественото, е, че партията заявява участие 

само за частичните избори, срокът за новите избори вече изтече, и то 

за всички насрочени частични избори, което е посочено в рамките на 

решението. 

Моля да се запознаете с проекта на решение и да бъде 

подложено на гласуване. Наименованието на партията за 

отпечатване в бюлетината е „ПП АБВ (Алтернатива за българско 

възраждане)”. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли предложения, различни от това на докладчика? Бележки към 

проекта за решение? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на решението. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 
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Номерът на решението е 1869, колега Николов. 

Преминаваме към трета точка от дневния ред. Колега 

Андреев, заповядайте. 

 

Точка 3. Експериментално дистанционно електронно 

гласуване. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във вчерашния 

ден се проведе заседание на Специализираното звено за техническо 

осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно 

гласуване към Централната избирателна комисия. То беше 

продължение от предходното заседание на 6 август. И в двете 

заседания бяха обсъдени въпросите, свързани с изразяването на 

становище по отношение на проекта за изграждане и внедряване на 

пилотната система за дистанционно електронно гласуване и по-

специално по отношение на техническото задание, което трябва да 

послужи като основа за изграждането на пилотната система за 

дистанционно електронно гласуване. 

Във вчерашния ден беше прието изработеното становище, 

което обединява изложените становища от страна на всички 

представители в звеното. В тази връзка постъпи и от Държавната 

агенция „Електронно управление” писмо, ще го намерите в моята 

папка от вчерашния ден, в което те изразяват допълнително 

становище по отношение на препоръките към техническото задание, 

които се съдържат в становището.  

За момента аз докладвам приетото становище от страна на 

Специализираното звено за сведение и запознаване, като всички 

свързани с него документи, включително и протоколи от 

проведените заседания, може да намерите във вътрешната мрежа. В 

„ЦИК 2019”  има обособена отделна папка съгласно нашето 

протоколно решение, а именно „Експериментално дистанционно 

електронно гласуване”, където са качени всички въпроси, свързани с 

проведените заседания, кореспонденцията, която до момента е 

разменена и която обосновава така изготвеното становище.  
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В заседанието в четвъртък отново ще внеса точката с оглед 

приемането вече на становището от страна на Централната 

избирателна комисия и изпращането му до Държавната агенция 

„Електронно управление”, така както е предвидено и в нашата пътна 

карта, за да може да бъдат съобразени тези препоръки към 

техническото задание и техническата спецификация и те да бъдат 

променени, така че да съответстват на изискванията на Изборния 

кодекс и на това, което Централната избирателна комисия е приела 

като точки, които следва да бъдат включени в техническата 

спецификация.  

Това е за момента от мен.  

В тази връзка докладвам и свързано писмо с вх. № ЦИК-00-

512 от 13 август 2020 г. Писмото е изпратено от Държавната агенция 

„Електронно управление” до Централната избирателна комисия с 

копие до заместник-министър председателя Томислав Дончев. С 

него госпожа Първанова, директора на дирекция „Добро 

управление” и ръководител от управляващия орган по оперативната 

програма „Добро управление”, иска отговор от страна на ЦИК на 

своето писмо, което е изпратено преди това, за одобряването на 

техническата спецификация за проекта „Изграждане на пилотна 

система за дистанционно електронно гласуване”. 

Считам, че със становището, което Централната избирателна 

комисия ще изрази, ще даде отговор и на самото писмо. Тоест моето 

предложение ще бъде, след като одобрим становището от страна на 

Централната избирателна комисия, то да бъде изпратено с 

придружително писмо до адресатите на писмото, с което тя изисква 

от нас информацията, а именно с копие до Държавната агенция 

„Електронно управление” и до заместник-министър председателя 

господин Дончев. Разбира се, това е въпрос, който ще предложа 

отново в заседанието на Централната избирателна комисия в 

четвъртък. За момента е за запознаване, като всички документи са 

качени. Ние с колегите Арнаудов и Войнов бихме могли при 

допълнително поставени въпроси да ви дадем разяснения като 

участващи в състава на звеното. Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Някой колега ще вземе 

ли сега отношение? Другите членове на Работната група 

дистанционно електронно гласуване? Няма. 

В четвъртък продължаваме, колеги. 

Точка четвърта. Колегата Цанева има думата. 

 

Точка 4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо, 

получено от кмета на община Тервел, с което ни информират за 

отваряне на запечатано помещение и архивиране на изборни книжа 

и материали от произведените местни избори и национален 

референдум през 2015 г. 

Докладвам ви за сведение. Към писмото са приложени копие 

от заповедта, от протокола и от приемно-предавателния протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямате друг доклад в 

тази точка. 

Колега Арнаудов, заповядайте по точка пета от дневния ред. 

 

Точка 5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от Общинската 

избирателна комисия – Карлово, с вх. № МИ-27-255-2 от 13 август 

2020 г., с което ни информират, че е допусната техническа грешка, 

като вместо правилната дата на провеждане на заседанието 5 август 

2020 г. е изписано погрешно „15 юли 2020 г.” и молят да им бъде 

изпратена коригирана справка с правилното изписване на датата на 

проведеното заседание, за което е направено искане за изплащане на 

възнаграждение. 

Ще припомня, че аз докладвах такова искане за изплащане на 

възнаграждение, Централната избирателна комисия го одобри, но 

при изготвяне на документите е допусната такава техническа 

грешка. Затова в момента предлагам да им бъде изпратена отново 
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коригираната справка вече с правилната дата, която е 5 август 2020 

г. с едно придружително писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева); против – няма. 

Преминаваме към точка шеста, колеги. Колега Николов, 

заповядайте. 

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам постъпили три документа във връзка с производствата, по 

които Централната избирателна комисия е страна. 

На първо място, с вх. № ЕП-08-53 от 14 август 2020 г. е 

постъпила призовка за насрочено на 25 септември 2020 г. от 10 ч. в 

Административен съд – София-град, 14-ти касационен състав, дело 

№ 7650/2020 г. Делото е образувано по касационна жалба на 

телевизия „Евроком” във Въззивния съд в Софийския районен съд. 

Решение № 548-ЕП от 16 юли 2019 г. на Централната избирателна 

комисия за налагане на съответните санкции е оставено в сила, 

жалбата на медийния доставчик е отхвърлена. По тяхна жалба 

предстои на 25 септември заседание в касационната инстанция. 

Второ, докладвам също за сведение решение № 10919 от 10 

август 2020 г. на Върховния административен съд по дело № 

7902/2019 г. С решението Върховният административен съд като 

последна инстанция оставя в сила решение на Административен съд 

– Велико Търново, № 173 от 16 април 2019 г., с което частично е 

уважена претенция спрямо Централната избирателна комисия по 

отношение на Закона за отговорност на държавата за вреди, 

причинени на граждани. 
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И третият документ, който докладвам, е писмо с вх. № ЦИК-

00-459 от 14 август 2020 г. от Националната агенция за приходите. С 

него ни уведомяват, че в качеството на публичен изпълнител са 

събрали сумата от 2000 лева по влязло в сила решение на 

Централната избирателна комисия срещу „Трафик Бул” ООД. 

Сумата е останала като част от консолидирания държавен бюджет. 

За сведение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, точка седма от 

дневния ред. Колегата Николов има думата. 

 

Точка 7. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам писмо с вх. № ЕП-04-02-288 от 13 август 2020 г. от  

Областна дирекция на МВР на МВР – Благоевград, Районно 

управление – Сандански. Може да го видите в моята папка за 

днешното заседание. С писмото ни искат доказателства във връзка с 

образуване на съответна преписка по описа на Районната 

прокуратура в Сандански. 

Изготвен е проект на писмо до Районно управление – 

Сандански, с което във връзка с тяхното писмо приложено им 

предоставяме преписи от решенията на Централната избирателна 

комисия за определяне състава на секционна избирателна комисия 

№ 160 в посолството във Вашингтон, САЩ, за изборите за членове 

на Европейския парламент. Предоставено е също така заверено 

копие от списъка за гласуване извън страната в тази секция и 

заверено копие от допълнителната страница към списъка. 

Може да се запознаете и да бъдат одобрени писмото и 

приложените документи. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчик? Не виждам. 

Процедура по гласуване, колеги.  

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 
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Стойчева, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Имате ли доклади по други писма в тази точка? Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам писмо с вх. № ЕП-09-352 

от 14 август 2020 г. Писмото е от Софийска градска прокуратура, 

Следствен отдел, с което се иска оригинал или четлив заверен 

препис от документ декларация, подадена от избирател във връзка с 

изборите за членове на Европейския парламент. 

Изготвил съм писмо, към което прилагаме заверено копие от 

декларацията на съответния избирател. Моля да се одобри. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам искане 

с вх. № ЕП-04-02-289 от 13 август. Искането е от Пето районно 

управление – Пловдив, на Областна дирекция на МВР в гр. Пловдив. 

Искат се множество доказателства във връзка с гласуване на 

избирател в  секция № 180 в Република Франция, гр. Париж (тя 

всъщност се казва Френската република).  

Изготвил съм писмо, то е по-подробно от обичайното, тъй 

като се искат множество доказателства. Представяме исканите 

документи. Моля да бъде одобрено писмото. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на това писмо. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 
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Приключихте ли, колега Николов? Благодаря. 

Колегата Джеров има думата. Заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам вх. № ЕП-09—350 от 13 август 2020 г. 

Писмото е от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел, 

следовател Начева. С писмото се иска от нас да бъде изпратен 

четлив заверен препис на съответния документ. 

В тази връзка съм подготвил писмо с приложено заверено 

копие от съответната декларация. Писмото е в моята папка от днес. 

Може да се запознаете и ако нямате възражения, да гласуваме 

изпращането на същото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване изпращането на 

предложеното писмо. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров,  Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № 

ЕП-09-351 от 13 август 2020 г. Отново е във връзка с досъдебно 

производство. Искат се от нас съответни документи. 

В тази връзка съм изготвил писмо в моята папка от днес. 

Моля да се запознаете със същото и ако нямате възражения, да 

гласуваме изпращането му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

за изказвания. Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: И още един доклад. Уважаеми 

колеги, с писмо вх. № ЕП-04-02-290 от 13 август 2020 г. от Областна 

дирекция на МВР на МВР – Бургас, се искат доказателства. 

В тази връзка съм изготвил съответното писмо. Моля да се 

запознаете с него. Приложени са заверени копия три броя. Ако 

нямате възражения и предложения, да гласуваме изпращането на 

същото. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Гласуваме, колеги. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Имате ли друг доклад, колега Джеров? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря и аз. 

Колегата Арнаудов има думата. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-09-29 от 11 август 2020 г. е 

постъпило постановление за отказ от образуване на наказателно 

производство от Районна прокуратура – Свищов, с което ни 

уведомяват, че предвид липсата на данни за извършено 

престъпление от общ характер и на основание чл. 199 и чл. 24, ал. 1, 

т. 1 от Наказателнопроцесуалния кодекс, се отказва образуване на 

наказателно производство и се прекратява преписката по описа на 

Районна прокуратура – гр. Свищов. 

 Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад? Нямате.  

Колегата Дюкенджиева има думата. Заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, получили сме шест писма от Софийска градска 

прокуратура, Следствен отдел (ще ги докладвам ан блок) с искане за 
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предоставяне на определени документи по повод гласуването извън 

страната в изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България. Преписките са с входящи номера: ЕП-09-313, 

ЕП-09-314, ЕП-09-316, ЕП-09-317, ЕП-09-319 и ЕП-09-321, всички 

от 6 август 2020 г. 

Изготвени са проекти на писма със съответно приложените 

искани документи от Следствен отдел на Софийска градска 

прокуратура. Предлагам изпращането на шестте писма да бъде 

гласувано ан блок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчик? Други предложения? Не виждам. 

Моля, колеги, гласуваме. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Йосифова); против – няма. 

Колегата Баханов има думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-354 от 17 август 2020 г. в 

Централната избирателна комисия е постъпило постановление от 

Районна прокуратура – гр. Габрово, за отказ за започване на 

наказателно производство и прекратяване на същото по прокурорска 

преписка № 1387/2020 г. по описа на Районна прокуратура – 

Габрово. Става въпрос за човек, който е с постоянен адрес в 

Габрово, но с настоящ адрес в Япония, а е декларирал, че постоянно 

пребивава в гр. Лондон, Великобритания, където живее и работи по 

данни на баща му. Гласувал е в изборна секция в гр. Киев, Украйна, 

като е бил дописан в допълнителната страница към списъка за 

гласуване.  

В постановлението за отказ са обсъждани всички данни  и 

доказателства, които са събрани в хода на досъдебното 

производство. Обсъждано е какво означава „живял най-малко през 

последните три месеца в Република България или в друга държава 
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членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три 

месеца към датата на провеждане на изборите”. И прокуратурата 

прави изводи, че не е налице субективният елемент, а именно 

наличието на умисъл у лицето, за да упражни вота си в 

противоречие на правилата на Изборния кодекс. Още повече че и 

членовете на избирателната комисия са тези, които следва да 

преценяват правото на конкретното лице да гласува предвид 

обстоятелството, че същото лице не е фигурирало в списъка за 

гласуване извън страната в конкретния случай в Украйна. Гласувал е 

само веднъж и не е направил разликата между адреса на 

конкретното му пребиваване и настоящия му адрес. Но липсват 

данни същият да е направил тази разлика, още повече че тези 

понятия не са идентични, а в самата декларация не се изисквало 

вписване на настоящия адрес, а на адрес на пребиваване. Това е в 

мотивите, които са мотивирали прокурорите в Районна прокуратура 

– Габрово, да откажат да започне наказателно производство. 

Предлагам да остане за сведение. Ако има колеги, които са на 

противно мнение, до следващото заседание на ЦИК може да се 

изрази противно мнение, датата на получаване е 17 август 2020 г. 

Моето мнение е това постановление да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения, 

колеги? Чухте докладчика, той предлага да остане за сведение. Не 

виждам други предложения. 

Имате ли друг доклад, колега Баханов? Не. 

Колегата Ивков поиска включване в тази точка. Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря, госпожо председател. Колеги, 

в папката с мои инициали в днешно заседание ще видите два 

отговора. Единият е по писмо-запитване вх. № ЕП-09-341, а другият 

е вх. № ЕП-04-02-286. Писмата са съответно до Софийска градска 

прокуратура и до директора на Областна дирекция на МВР – 

Сливен, старши комисар В. 

Моля, след като се запознаете със стандартните отговори, да 

бъдат подложени на гласуване, ако няма забележки по предложените 

проекти за отговор. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Не виждам изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма. 

 Нямате друг доклад в тази точка, колега Ивков? Не. 

Връщам колегата Ганчева за доклад по точки 4 и 5. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо 

председател. Уважаеми колеги, докладвам ви преписка с вх. № МИ-

27-257 от 14 август 2020 г. Това е искане за изплащане на 

възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Аксаково. 

Преписката съдържа всички изискуеми документи. Има счетоводна 

справка, както и становище съгласно съответния контролен лист с 

положително становище за изплащане на сума в размер на 1505,56 

лева за следните заседания и дежурства, така както са и подробно 

описани в приложените към искането документи: дежурство на 30 

юли 2020 г. от председател; на 31 юли 2020 г. заседание, на което са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и 9 

членове; на 4 август 2020 г. дежурство от председател; на 7 август 

2020 г. дежурство от председател; на 10 август 2020 г. заседание с 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и 

9 членове. 

Предвид което ви предлагам с протоколно решение да 

одобрим така поисканото възнаграждение в размер на 1505,56 лв. на 

Общинската избирателна комисия – Аксаково. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли въпроси, 

колеги, към докладчика? Няма въпроси. 

Моля, колеги, процедура по гласуване одобряването на 

възнаграждение на ОИК – Аксаково. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И един доклад за сведение. 

Преписка с вх. № МИ-06-561 от 13 август 2020 г., секретарят на 

община Кърджали ни е изпратил във връзка с наше решение от 18 

септември 2019 г. приложено заверено копие на заповед и 

констативен протокол относно извършване на действия за отваряне 

на запечатано помещение. 

Благодаря ви. Нямам повече доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме в 

точка Разни. Колегата Стефанова има думата. Заповядайте. 

 

Точка 8. Разни. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, във вътрешната мрежа в моята папка, вх. № ЦИК-09-143\1 е 

във връзка с докладна записка от предходно заседание и протоколно 

решение за подновяване на електронни подписи на трима служители 

от администрацията. Изготвена е справка за действащите 

квалифицирани устройства за квалифициран електронен подпис, с 

която справка може да се запознаете. 

Колеги, с вх. № ЦИК-00-457 от 13 август 2020 г. сме 

получили отговор на наше писмо, което изпратихме във връзка с 

предложение за актуализация на официалната страница на 

Централната избирателна комисия, в което „Информационно 

обслужване” ни уведомява, че са извършени промените на 

страницата, както и че във връзка с големия обем и количество на 

информационните данни, които изискваме, до края на седмицата ще 

ни бъдат предоставени на дискове. 

Колеги, във връзка с докладна записка от предходно 

заседание, вх. № ЦИК-09-145, за предприемане на действия по 
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сключване на договор за осигуряване на профилактични прегледи, 

бе изготвено становище, което е публикувано във вътрешната 

мрежа, вх. № ЦИК-09-145\1, от госпожа Радославова. Моля да се 

запознаете с него. Съгласно чл. 287 от Кодекса на труда е посочено, 

че всички работници и служители подлежат на задължителни 

предварителни и периодични медицински прегледи, като 

периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя. 

Основният нормативен акт, в който е посочено какви медицински 

прегледи е задължен работодателят да осигури, е в Наредба № 3 от 

1987 г. 

Във връзка със сключения договор със Служба по трудова 

медицина „Надежда” ООД госпожа Радославова ни казва, че 

съгласно договора от 10 юни е включено и задължението на 

дружеството да изготви програма за извършване на задължителните 

профилактични медицински прегледи и изследвания във връзка с 

осъществяване и оценка на работната среда и трудовия процес на 

организацията. Госпожа Радославова казва, че би могло да изпратим 

запитване към Служба по трудова медицина „Надежда”, за да ни 

изготвят такава програма със задължителния пакет и нуждата от 

профилактични прегледи. 

Връщам се отново на докладната записка от 12 август 2020 г., 

в която предложението е за изпращане на запитване към седем 

здравни заведения за изготвяне на оферта за предоставяне на пакет 

за профилактични прегледи. 

Предлагам да получим становището от Службата по трудова 

медицина „Надежда”, в което да ни посочат програмата за 

провеждане на профилактични прегледи, и след като ви я представя, 

ако има нужда от корекция на изготвения макет писмо-запитване за 

получаване на оферти да я коригираме и да я изпратим на лечебните 

заведения за предоставяне на оферта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз предлагам писмото макет 

да не бъде подлагано на гласуване, то да се обсъди след получаване 

на становището от Службата по трудова медицина. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Стефанова 

отново. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да, и моето предложение беше 

такова – да ви представя в заседание програмата от Службата по 

трудова медицина, да обсъдим писмото и тогава да бъде изпратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Друг доклад 

имате ли? Не. 

Колега Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам ви молба с вх. № МИ-11-13\1 от 11 август 2020 г. 

Молбата е от господин Стефан Димитров Петков, представляващ 

местната коалиция „Ние, гражданите” като страна жалбоподател по 

административно дело № 1210/2019 г. на Административен съд – 

Плевен. В молбата ни се представя отново изпълнителният лист 

№ 54 с искане за извършване на плащане. Представя се същата 

банкова сметка, открита на името на местна коалиция, по която ние 

вече формирахме решение за отказ. 

Документите, които се прилагат обаче имат елемент на 

известна новост този път – освен изпълнителен лист № 54, печат и 

справка на IBAN за клиент на банковата сметка, представя се 

решение № 56 от 16 септември 2019 г. на Общинската избирателна 

комисия – Плевен (което е служебно известно на Централната 

избирателна комисия), удостоверение № 39 от Общинската 

избирателна комисия за избран общински съветник. И на следващо 

място, представя се едно удостоверение от 7 август 2020 г. на банка 

ДСК. 

Припомням, че по представен изпълнителен лист ние 

извършихме опит за плащане на 3 юни по банкова сметка, която е за 

участие в изборите и която се оказа, че е закрита. Впоследствие беше 

представено писмо-молба, с което се представи номер на сметка на 

името на физическо лице, което наложи да отменим решението за 

извършване на плащане. Последно се представи нова банкова 

сметка, открита на името на местната коалиция „Ние, гражданите”. 
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Изготвил съм писмо, с което предлагам отново да върнем 

изпълнителния лист. Изложил съм и кратки мотиви. Тъй като има 

представени и нови документи, моля да се запознаете с писмото във 

вътрешната мрежа. В писмото правим извод, че фактически 

приложените към молбата новопредставени три документа не 

съдържат факти, които да обосновават отмяна на решението от 21 

юли за отказ за заплащане на сумата по изпълнителния лист. 

Изложил съм и един допълнителен мотив – сметката, която за втори 

път ни се представя, всъщност е открита на името на местна 

коалиция, а нормата на чл. 148, ал. 5, т. 6 във връзка с чл. 164, ал. 2 

от Изборния кодекс изискват съответни сметки да бъдат открити на 

името на партия, която участва в съответната коалиция. Банката в 

удостоверение наистина заявява, че тази сметка е новооткрита, става 

ясно,  че е открита на 10 юли на името на местна коалиция и също 

така удостоверява допълнително това, което знаехме и 

предварително, че сметката, която е открита за местните избори и на 

която направихме опит на 3 юни да платим, бяха я посочили, вече е 

закрита. 

Това е писмото, което предлагам като отговор. Прилагаме и 

изпълнителния лист в оригинал. Моля да се запознаете и за 

одобрение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Отново обсъждане на изпълнителния лист и искането за плащане по 

посочената банкова сметка. Вижте отговора на колегата Николов. 

Има ли изказвания, допълнения, корекции към отговора? Не виждам 

изказвания. 

Моля процедура по гласуване на предложения отговор и 

връщане на оригинала на изпълнителния лист с всички приложения 

към преписката. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 
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Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

 Друг доклад имате ли, господин Николов? Нямате. 

Колеги, предлагам 10 минути почивка и да продължим 

работа, имаме още доста в точка „Разни”. 

Заседанието ще продължи в 11,50 ч. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължава 

заседанието, колеги. 

Господин Димитров, имате думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

За сведение само ви докладвам, че е дошло едно писмо вх. № ЦИК-

04-52 от 13 август 2020 г., с което се иска отново да участваме в 

актуализацията на базата данни по проект на Министерството на 

труда и социалната политика. Има посочен телефон, ще се свържа, 

тъй като базата данни включва един огромен въпросник от примерно 

петдесет страници в екселски формат. Какво точно искат да 

попълним, миналия път имахме малък принос с две от страниците. 

Това е просто за сведение, аз трябва да се свържа с тях, за да 

уточним. Имаше въпрос за равнопоставеност мъже : жени, тогава им 

изпратихме файл, в който описахме колко са избраните кметове по 

села, по градове, по райони и т.н. Не е настъпила каквато и да е 

промяна в това отношение. Ако има някаква необходимост от 

допълнение – писане на писмо и т.н., ще ви го докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

Колегата Цанева има думата за доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-07-105 от Централната избирателна комисия на Грузия. 

В писмото колегите от Грузия споделят, че започва проект „Зимно 

училище”, който е от общия им проект „Училище за избори”. Този 

проект е насочен към образование на младите хора. Изпращат ни го, 

като казват, че комуникацията и споделянето на добри практики би 



 33 

създало по-добри отношения на сътрудничество и идеи за нови 

инициативи между нашите органи. 

Докладвам ви го за сведение, като предлагам да го дадем на 

Обучителното звено, за да се види дали има идеи, които бихме 

могли да приложим в нашата обучителна практика. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-79-4. Това писмо ви 

докладвах на 10 август за запознаване. То е от Международния 

център за парламентарни проучвания, с което ни уведомяват, че са 

възобновили Програмата за международни изборни въпроси. Целта 

на програмата е да могат нашите организации да се запознават с 

разработки в избирателния свят, да получат първи достъп до водещи 

събития, както и обединяват видни специалисти в сферата на 

изборите от цял свят. 

Предлагат ни членство. Проучихме въпроса, членството е 

безплатно и моето предложение е, тъй като ние вече много години 

имаме добри отношения с Международния център за парламентарни 

проучвания (ICPS) , Централната избирателна комисия да отговори, 

че заявява интерес за членство в Програмата за международни 

изборни въпроси към Международния център за парламентарни 

проучвания. 

(Обсъждане извън микрофон.) 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, от разговорите разбирам, че имаме 

необходимост от още запознаване. Затова предлагам да отложим 

това писмо за следващо разглеждане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли? 

Нямате. 

Колегата Андреев има думата. Заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в моята папка ще видите едно писмо, което е 

пристигнало до Централната избирателна комисия по електронната 

поща с вх. № ЦИК-11-71 от 17 август 2020 г. Същото писмо е 

адресирано до Конституционния съд, искането в него също е 

адресирано до Конституционния съд, като е с копие и до 

Централната избирателна комисия. В него се иска 
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Конституционният съд да определи дали санкционирането на партии 

за неудачна реклама извън изборните кампании е от 

компетентността на местната власт или на Централната избирателна 

комисия. 

В тази връзка има изричен текст в Изборния кодекс. 

Изброено е, че в определен сайт е посочено, че дадени реклами са 

забранени, а партиите използват непозволена реклама. И от тази 

гледна точка е и въпросът, който е поставен. 

Тъй като ние сме в копие, писмото е адресирано до 

Конституционния съд, предлагам да остане за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли друг доклад в 

тази точка, колега Андреев? Нямате. 

Колегата Джеров има думата. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-11-70 от 13 

август 2020 г. с копие до Централната избирателна комисия от район 

„Изгрев”, Столична община, област София. Това е подадено 

заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес на 

госпожа М. Самото заявление е приложено към преписката. 

Докладвам ви го за сведение. 

На второ място, докладвам вх. № МИ-06-563 от 14 август 

2020 г. Това е едно писмо, получено в Централната избирателна 

комисия от госпожа Вардина, секретар на община Септември, както 

и от госпожа Лидия Етова, временно изпълняващ длъжността кмет 

на община Септември, във връзка с отворено помещение. 

Към преписката са приложени заповед със съответния номер, 

както и протокол за отваряне на помещението, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали, във връзка със строително-монтажни 

работи. 

Докладвам го за сведение. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямате друг доклад в 

тази точка. 

Колега Дюкенджиева, заповядайте. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-02-46 от 17 август 2020 г. сме 

получили заповед на председателя на Народното събрание. Тази 

заповед е от 9 март и е във връзка с епидемиологичната обстановка в 

страната, както и предписания за провеждане на задължителни 

хигиенни и противоепидемиологични мерки. Това е за запознаване 

на ЦИК и всъщност и за изпълнение, защото в заповедта се казва, че 

не се разрешава провеждане на мероприятия в сградата на 

Народното събрание. Има я качена в моята папка, колегите могат да 

се запознаят. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Солакова, имате 

думата. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по същия начин, 

така както информирахме кметовете на общини и общинските 

избирателни комисии с копие във връзка с насрочените нови избори 

на 27 септември, сега ви докладвам проект на писмо до кметовете на 

общини с копие до ОИК, главния секретар на Министерския съвет и 

Главна дирекция „ГРАО” към Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството за насрочените на 27 септември 2020 

г. частични избори. Да напомним на кметовете техните задължения 

във връзка с организационно-техническата подготовка, 

осигуряването на условия за работа, включително във връзка с 

епидемиологичната обстановка да предприемат всички необходими 

мерки за запазване живота и здравето на всички участници в 

изборния процес, включително и в деня на изборите, съгласувано 

със съответната регионална здравна инспекция. До този момент ние 

нямаме отговор от министъра на здравеопазването, както и на 

напомнително писмо. 

Във връзка с отпечатването на бюлетините да предоставим 

информацията, която получихме от Печатницата на БНБ, за да може 

да предприемат действия по получаване на оферта и сключване на 

договори. И по същия начин да ни информират за сключените 

договори с Печатницата на БНБ, с уточнението, че само бюлетините 

са задължени да възложат на Печатницата на БНБ, а във всяка една 
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друга печатница могат да възложат отпечатването на другите 

изборни книжа и материали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

за изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от община Дулово 

сме получили информация за броя на избирателите в секцията в 

кметство Водно с насрочен нов избор за кмет на кметство. 

Докладвам ви го за сведение, но предлагам, като се получат 

справките и от другите две общини за новия избор, да се публикува 

на нашата страница в рубрика „Нови избори”. По същия начин и в 

рубриката „Частични избори” да гласуваме публикуването на 

информацията на нашата страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги.  

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

Бойчо Арнаудов,  Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в отговор на наше писмо до 

Народното събрание и до „Информационно обслужване” с искане да 

излъчат представител, който да подпомага Централната избирателна 

комисия в процедурата за подбор на служител в дирекция 

„Информационни и комуникационни системи”, от Народното 

събрание ни уведомяват, че нямат възможност да излъчат такъв 

представител. От „Информационно обслужване” са определили 

представител господин И. Г. 
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За сведение ви го докладвам. Ще бъде предоставено, за да се 

има предвид при определянето на състава на комисията по подбора. 

Докладвам ви докладна записка, с която администрацията ни 

уведомява за постъпили оферти за профилактика и почистване на 

печатащи устройства. Знаете, в изпълнение на протоколно решение 

по предишна докладна записка Централната избирателна комисия 

одобри предложението да бъдат изискани такива оферти по списък 

представени печатащи устройства, използвани в Централната 

избирателна комисия да бъдат проверени, да бъде извършена 

профилактика и евентуално почистване.  

Получени са оферти от две фирми, с които Централната 

избирателна комисия в предишни години също е била в 

комуникация. Получени са офертите, те са представени като 

приложени към докладната записка.  Извършена е подробна 

проверка на предложенията и тъй като фирма „Тимекс БГ” ООД 

предлага по-подходящата и изгодна ценово оферта, 

администрацията предлага да се възложи на тази фирма на стойност 

545 лв. без ДДС да извърши профилактиката и почистването на 

устройствата. Офертата на другата фирма е само за някои от 

категориите печатащи устройства, затова не задоволява искането на 

Централната избирателна комисия целият списък да бъде обслужен 

от съответното дружество. 

Предлагам ви да одобрим направеното предложение. Има 

представен контролен лист относно законосъобразност за поемане 

на задължението и тъй като включително има и средства по бюджета 

на Централната избирателна комисия, можем да одобрим 

предложението за профилактика и почистване на печатащите 

устройства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Изказвания, въпроси? Чухте фирмата с по-добра оферта. Не виждам 

изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване да възложим 

профилактиката и почистването на печатащите устройства в ЦИК. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов,  Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо, 

адресирано от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството до областния управител на гр. София. От 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството до 

Централната избирателна комисия въз основа на писмо от областния 

управител на област София във връзка с поредното искане на 

Централната избирателна комисия да предостави сграда, подходяща 

за работата на Централната избирателна комисия. Областният 

управител уведомява заместник-министъра на регионалното 

развитие и благоустройството госпожа Деница Николова, че такава 

сграда за нуждите на Централната избирателна комисия, отговаряща 

в цялост на изискуемите параметри, произтичащи от разпоредбите 

на Изборния кодекс, не може да бъде предоставена, такава сграда 

няма. 

Изрично в писмото посочват, че поставеният проблем е с 

давност от няколко години и е предмет на активна кореспонденция, 

водена от 2012 г. насам, и посочват всички институции, които са 

били ангажирани, включително и активната роля на областния 

управител в този процес. 

В писмото на заместник-министъра на регионалното развитие 

и благоустройството те ни уведомяват за получената информация от 

страна на областния управител и ни уведомяват, че депозираното от 

нас не може да бъде удовлетворено и образуваната в 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

преписка ще се счита за приключена. 

Докладвам ви го за сведение. Централната избирателна 

комисия остава на този етап в сградата на Народното събрание. 

Докладвам ви за сведение писмо от район „Сердика” и от 

район „Витоша” в изпълнение на решението на Централната 
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избирателна комисия за унищожаване на резерв бюлетини. Както 

при един от моите доклади ви казах, те не са длъжни да ни 

уведомяват за това унищожаване, то произтича по силата на нашето 

решение. 

В момента ги докладвам за сведение и моля да гласуваме 

протоколно решение постъпващите по-нататък такива писма да 

бъдат обобщавани в една обща таблица и представяни на 

вниманието на Централната избирателна комисия, без да се налага 

да влизат на доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението, 

колеги - обща таблица и да не се докладва постоянно. Не виждам 

друго предложение. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение, по електронната 

поща сме получили копие от заповед от 13 август 2020 г. на 

председателя на Народното събрание във връзка с получена справка 

от Националния статистически институт относно средномесечната 

работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в обществения сектор с определени размери на 

възнагражденията. За сведение. Публикувано е във вътрешната 

мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямате друг доклад? 

Други колеги? Колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. Във 

връзка със заявлението от М. М. и граждани за допускане до 

заседанието на Централната избирателна комисия съм подготвил 

писмо, което може да видите в моята папка. То е със следното 

съдържание: 
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„Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с Ваше писмо с вх. № ЦИК-00-461 от 17.08.2020 г. 

Ви уведомяваме следното: 

На 17 август 2020 г. от 14,00 ч. беше насрочена среща на 

Централната избирателна комисия с представители на Народното 

събрание и Министерския съвет относно необходимите действия по 

произвеждането на машинното гласуване. Срещата не се проведе, 

тъй като поканените представители на Народното събрание и 

Министерския съвет не присъстваха.  

Искането Ви за допускане да присъствате на заседанието на 

Централната избирателна комисия не може да бъде удовлетворено, 

тъй като не попадате в кръга от лицата изчерпателно изброени в 

разпоредбата на чл. 53, ал. 10 ИК.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли изказвания, допълнения към писмото, корекции? 

Има ли изказвания, колеги? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на съдържанието на 

писмото. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – 3 (Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Силвия 

Стойчева). 

Други колеги желаят ли да вземат думата? 

Колеги, да се включа и аз в точка „Разни”. 

Ще се върна още веднъж на доклада на колегата Солакова 

във връзка със сградата за ЦИК. Помните, че написахме на 5 юли до 

министъра на регионалното развитие и до областния управител в 

копие, че ЦИК няма сграда и търси подходяща. И описахме как в 

продължение на години са предлагани сгради, вършени са огледи и 

намираме, че те не са подходящи. Също така сме поискали 

обследване от органите на МВР и на ДАНС във връзка със 

специфичността на изборния процес. 



 41 

Какво получихме? Веднъж получихме отговор от заместник-

министъра на регионалното развитие, че изпращат копие до 

областния управител, на когото ние сме пратили копие. После пък 

областният управител пише на заместник-министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и той сега ни уведомява 

какво му е написал областният управител. И преписката да се счита 

за приключена. Така два държавни органа си размениха 

кореспонденция, след като ние и на двамата сме писали, и 

приключиха. Виждам, че фигурирам като „Стефка Стоянова” във 

втория отговор. 

Дотук засега със сградата. Приключена преписка – не знам 

какво означава това. 

Вторият въпрос. Колеги, вчера вече имаме внесен 

законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, 

предстои машинно гласуване. Предлагам в съществуващата група за 

машинно гласуване, която доказа своята работоспособност на 

предишните европейски избори, да включим още колеги, защото 

вече не е само в три хиляди секции, а е в около 9000-9500 секции. 

Предлагам колегата Николов да се включи като допълнение в 

работната група. Колега Николов? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да, съгласен съм да се включа в 

състава на работната група. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, колегата Николай Николов да бъде включен като 

член на Работната група „Машинно гласуване”. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

И, колеги, във връзка с частичните и местни избори, които 

готвим усилено за 27 септември, остава да бъдат приети още две 

принципни решения. Предлагам работна група веднага след 

заседанието или желаете почивка? Ние починахме вече малко, нека 
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да ги разгледаме и да ги обсъдим, за да може в четвъртък да 

пристъпим към обсъждане в зала в заседанието и към тяхното 

приемане. Това са последните принципни решения. 

Добре, колеги, работна група непосредствено след 

заседанието. 

Насрочвам следващото заседание на ЦИК на 20 август, 

четвъртък, от 10 ч. 

Закривам заседанието поради изчерпване на дневния ред. 

 

(Закрито в 12,45 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

Стойка Белова 

 


