
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 233 

 

На 20 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 нови и частични избори, насрочени на 27 септември 

2020 г. 

Докладва: Силва Дюкенджиева 

2. Проекти на принципни решения. 

 Докладват: Николай Николов, Силва Дюкенджиева 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Мирослав Джеров, Бойчо Арнаудов 

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

наказателни преписки. 

Докладват: Таня Йосифова, Николай Николов  

5. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Докладват: Мирослав Джеров, Георги Баханов 

6. Експериментално дистанционно електронно гласуване. 

Докладва: Александър Андреев 

7. Разни. 

Докладват: Силвия Стойчева, Емил Войнов, Таня 

Цанева, Кристина Стефанова, Севинч Солакова, 

Йорданка Ганчева 
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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, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева.  

ОТСЪСТВАХА: Мария Бойкинова и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,05 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги. 

Откривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия. Налице е необходимият кворум. В отпуск са колегите 

Георгиева  и Бойкинова. 

По дневния ред, моля. Имате думата. 

Колегата Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема  госпожо председател, 

моля да ме включите в т. „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

Други колеги? Вървим по реда.  

Колегата Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема  госпожо председател, моля 

да ме включите в точка трета – Доклади относно искания за 

отваряне на запечатани помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Други колеги? Няма. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с двете 

допълнения. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 
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Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

Цанева); 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 за 

27 септември 2020 г. 

Има думата госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, постъпило е заявление от 

Политическа партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, което е подписано от 

представляващия партията  господин Владимир Николов. Заведено е 

под № 9 на 18.08.2020 г. в регистъра на партиите за участие в един 

частичен избор, а именно за кмет на кметство Карлуково, община 

Луковит, област Ловеч. 

Заявено е наименованието за изписване върху бюлетината. 

Към заявлението е приложено удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 13.08.2020 г., 

удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети на 

партията за 2017, 2018 и 2019 г. 

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ е регистрирана в ЦИК съгласно 

наше Решение № 980-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите 

избори за общински съветници и за кметове. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс и на решението 

на ЦИК за допускане на партията. 

Поради това, колеги, предлагам да допуснем партия „Партия 

на ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство 

Карлуково, община Луковит, област Ловеч. 

Има проект за решение, което е под № 4488. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за решение – „Партия на Залените“. 
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Само в Карлуково са заявили участие, да? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, само в Карлуково. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки към 

проекта за решение? Има ли въпроси към докладчика? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на решението. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Решението се приема. 

Решението има № 1870-МИ. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря,  госпожо председател. 

Нямам друг доклад в тази точка. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме 

към точка втора от дневния ред: 

2. Проекти на принципни решения. 

Колегата Николов има думата първи. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, представям на 

вашето внимание проект на принципно решение относно определяне 

на условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни 

заведения, домове за стари хора и други специализирани институции 

за новите и частичните избори. 

Проектът на решение е качен във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание. Изложени са кратки мотиви. 

На първо място, относно необходимостта от осигуряване на условия 

за упражняване на активното избирателно право на избирателите в 

тези специални заведения. Изрично е фиксирано, за разлика от 

общите избори, обстоятелството, че без конкретен час и дата, а само 

изискванията на закона не по-късно от 48 часа преди изборния ден 

ръководителите на заведенията следва да уведомяват писмено за 
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образуването на секция кмета на общината в случай че преценят, че 

са налице десет избиратели в съответното лечебно заведение. 

Има известни дребни различия в режима с арестите и с 

местата за лишаване от свобода и това, което може да се каже за 

решението, е, че се препраща към изборните книжа, които са 

съставени специално за новите и за частичните избори. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за решение. Обсъждано е решението в работна група. 

Имате думата. Има ли изказвания, колеги? Докладчикът е съобразил 

всички препоръки. Не виждам изказвания. Да го минем ли страница 

по страница, колеги? Аз не виждам желаещи за изказвания, но все 

пак да попитам. 

Има думата колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам в точка трета или 

всъщност на стр. 2, в първия абзац да се добавят изрично всички 

специални заведения, в които се организира такъв тип секции и след 

„ръководители на лечебни заведения и домове“ да добавим „домове 

за стари хора“ – да направим това уточнение“ – „както и други 

специализирани институции“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

Други бележки към проекта за решение, колеги? Не виждам 

други изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1871-МИ. 

Преминаваме към последното принципно решение за 

предстоящите нови и частични избори. 
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Колегата Дюкенджиева има думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, извън папките с нашите инициали 

има проект № 4486 относно приложимите решения на Централната 

избирателна комисия по произвеждане на нови и частични избори. 

Решението е обсъдено на работна група. Моля колегите, ако 

имат предложения за допълнения или за някакви поправки, съм на 

разположение. 

Аз лично имам само един въпрос – дали да остане решението, 

което е за БНТ и БНР за кампанията - т. 21. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Запознати сте с проекта за решение.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, колеги, нека да остане т. 21. 

Колеги, съгласна съм, приемам предложението т. 26 да 

отпадне. 

Уважаеми колеги, правя едно предложение – да добавим още 

една точка. Това е наше принципно решение – сега, след малко ще 

кажа номера му – по повод отпечатване на избирателните списъци, 

когато има втори тур в изборите. Само да проверя номера на 

решението и ще го добавим. Колеги, става въпрос за Решение 

№ 1359-МИ от 10.10.2019 г. относно отпечатване на избирателните 

списъци за втори тур. Така че ще добавим още една точка с това 

Решение № 1359 от 10.10.2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Редакцията в момента върви към точка последна – т. 32. Има ли 

други предложения, колеги? Имате думата, колеги.  

Ако няма други изказвания, процедура по гласуване, колеги, 

на последното принципно решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

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

Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1872-МИ. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател. Нямам повече доклади в тази точка. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Преминаваме към 

точка трета от дневния ред: 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Колегата Джеров има думата. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило писмо по електронната 

поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-564 от 

17.08.2020 г. Писмото е от  господин Никола Белишки, кмет на 

община Панагюрище, с което ни искат разрешаване на достъп до 

запечатано помещение, намиращо се в сградата на община 

Панагюрище на съответния адрес, в което се съхраняват съответните 

изборни книжа така, както са описани. 

Достъпът до помещението е необходим по отношение на 

извършване на строителни дейности в изпълнение на съответния 

проект, както е описан, със съответния договор, със съответния 

номер по Оперативна програма „Региони в растеж – 2014 – 2020 г.“ 

Подготвил съм проект на решение. Намира се във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днес, можете да се запознаете 

със съдържанието му. Номерът му е 4487. 

С решението предлагам да бъде разрешено отваряне на 

запечатаното помещение, както е описано на съответния адрес, във 

връзка със съответните дейности. 

Моля да се запознаете със съдържанието на решението и ако 

нямате предложения и допълнения, да бъде гласувано и дадено 

разрешение за отваряне на съответното помещение. 
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Ще направя едно предложение като допълнение в решението. 

В пред предпоследния абзац да бъде допълнено и действието по 

отношение на запечатването на самото помещение във връзка с 

Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. – след извършените действия 

помещението да бъде запечатано. 

Това ми е като допълнение към проекта за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

към проекта за решение. Въпроси към докладчика? Бележки към 

проекта? Трябва да направят ремонт. 

Ако няма бележки, моля, процедура по гласуване на 

решението за разрешаване отваряне на запечатаното помещение в 

община Панагюрище. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1873-ПВР/НС/МИ/НР. 

Имате ли друг доклад, колега Джеров? Заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, ще ви докладвам за сведение вх. № ЕП-06-29 от 

19.08.2020 г. От община Пловдив, район „Южен“, господин Язов, 

кмет на съответния район, ни изпраща писмо, с което ни уведомява, 

че във връзка с писма, получени от Първо районно управление на 

полицията – Пловдив, са отворили помещение и са дали съответните 

копия от страници за съответните лица така, както е направено 

запитването от Първо районно управление на МВР – Пловдив, и да 

бъдат извършени съответните действия – отваряне на помещението. 

Докладвам го за сведение. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Арнаудов има 

думата. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-07-33 от 

19.08.2020 г. от кмета на район „Триадица“, Столична община, във 

връзка с унищожаване на резерв от бюлетини и изборни книжа от 

проведените избори за общински съветници и за кметове – първи и 

втори тур 2019 г. 

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, на предходното заседание докладвах, че на 

10.08.2020 г. Върховният административен съд е постановил 

решение, с което е потвърдил решение на Великотърновския 

административен съд по Закона за отговорност на държавата за 

вреди, причинени на граждани. Това беше известно от сайта на 

Върховния административен съд. По това дело Централната 

избирателна комисия е страна. 

Малко по-късно обаче, тоест във вчерашния ден, на 19 август, 

с вх. № МИ-08-13/2 от 19.08.2020 г. самият Великотърновски 

административен съд изрично ни е изпратил влязлото в сила 

съдебно решение, потвърдено от Върховния административен съд по 

дело № 170 по описа за 2018 г. 

Докладвам това решение отново за сведение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Йосифова, 

заповядайте по точка четвърта – доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали можете да видите постъпил отговор 

от Общинска избирателна комисия – Аксаково, във връзка с наше 
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искане за тяхното становище по изнесени данни в сигнал на В. Н. от 

гр. Варна за извършени нарушения на Изборния кодекс и на Закона 

за местното самоуправление и местната администрация от 

председателя на ОИК – Аксаково. 

Моля да се запознаете с това становище на ОИК – Аксаково, 

с което те твърдят, че не са извършили нарушения на Изборния 

кодекс. Сигналът е заведен в общия регистър и в регистъра на 

жалбите. Препратената жалба до Административен съд – Варна, е 

оставена без разглеждане, а делото е прекратено поради липса на 

правен интерес. Извършили са справка във връзка с уведомление от 

кмета на кметство в с. Слънчево Красимир Петров Михалев, който 

към датата на избирането му за кмет е член на Управителния съвет 

на Кооперация „Земеделска кооперация „Слънчево припек – 94“. 

В края на становището-отговор се посочва, че по сигнала на 

В. М. Н. е прието решение № 318 от 31.07.2020 г. на ОИК – 

Аксаково, като са изискани документи от Агенцията по вписванията 

– Търговски регистър. След получаването им ще бъде изискано и 

становището на кмета на с. Слънчево Красимир Михалев на 

основание чл. 42, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, а в останалата част твърденията на 

Веселин Николов не касаят дейността и пълномощията на ОИК – 

Аксаково. 

Предлагам, колеги, да приемем това становище на ОИК – 

Аксаково, и последващото искане на В. Н. да го оставим за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Други предложения има ли? Няма други предложения. Съдът се е 

произнесъл. Компетентният съд се е произнесъл. 

 

Колеги, преминаваме към следващата точка – точка пета от 

дневния ред: 

5. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Заповядайте, господин Джеров. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЕП-04-02-291 от 17.08.2020 г. 

Получили сме едно запитване от разследващия полицай К. Л. от 

Районно управление на МВР – Девин, с което писмо ни молят да 

изпратим оригинали или заверени копия на съответните документи 

така, както са приложени в преписката. 

Подготвил съм писмо с приложение на съответните 

документи – заверени копия на исканите такива. Писмото можете да 

намерите във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес 

под № 4281. 

Моля да се запознаете със съдържанието. Ако нямате 

предложения, възражения и допълнения, да изпратим съответния 

отговор на разследващия полицай Л. със съответните приложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки към 

проекта за писмо, колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Джеров, за следващия Ви доклад. 

 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЕП-09-355 от 18.08.2020 г.  

Получили сме писмо от Софийска градска прокуратура, 

Следствен отдел, от следовател Мачева, с което ни моли да 

изпратим в оригинал или четим заверен препис на съответните 

документи – декларацията. 

Подготвил съм писмо, което се намира във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днес. Можете да се запознаете със 
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съдържанието му. Номерът му е 4283. Това е писмо със завереното 

копие съответно като съдържание. 

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

да гласуваме изпращането му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Няма. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

Колеги, предлагам да дадем почивка от 10 минути. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само преди това може ли да ми 

дадете думата за едно съобщение? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, заповядайте, колега 

Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, правя предложение като съобщение 

на интернет-страницата на ЦИК да бъдат качени актуалните адреси 

на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите 

на секционните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на протоколно решение. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 



13 

 

Предложението се приема. 

Колеги, 10 минути почивка. Заседанието продължава в 

11,00 ч. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме 

към точка шеста от дневния ред: 

6. Експериментално дистанционно електронно гласуване. 

Колегата Андреев има думата. Заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля, госпожо председател, да се 

отложи разглеждането на тази точка за утре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За следващото 

заседание казвате? Добре. 

 

Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред: 

7. Разни. 

Колегата Стойчева има думата. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, под проектен 

№ 4279 във вътрешната мрежа в папка с моите инициали можете да 

се запознаете с писмо до господин Томислав Дончев, заместник 

министър-председател, по повод изнесена от него информация в 

медиите за това, че в Министерския съвет са били представени 

предварителни оферти от фирми-производители на машини за 

гласуване. С него се обръщаме с молба и във връзка с Решение 

№ 100 на Министерския съвет от 14.02.2020 г. да бъде предоставена 

на Централната избирателна комисия информация относно 

предложенията за осигуряване на технически устройства за 

машинно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по това запитване до  господин вицепремиера Дончев.  

Моето предложение е да се посочат поне част от медиите. 

Някаква конкретика да има.  
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Има ли бележки към проекта за писмо? В момента обсъждаме 

писмото на колегата Стойчева – запитване за информация за цените 

на машините. По проекта за писмо, колеги, има ли изказвания, 

допълнения? 

Има думата колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: В работна група или, както се казва, в 

работно обсъждане аз подкрепих принципно такъв проект и нямам 

никакви забележки по това, което говорихме. Но с оглед новите 

обстоятелства, с оглед на това, че ние каним Министерския съвет, 

Народното събрание на среща миналата седмица – задължителна 

среща, това не е среща за чешене на езици, а среща, в която ние 

трябва да начертаем основните параметри и, не искам да повтарям, 

основните точки, които и аз преди изразих, и днес много точно 

колегата Чаушев спомена, с които съм съгласен, които трябва да се 

обсъдят. Считам, че едно такова писмо вече е ненужно и 

ненавременно. Съгласен съм. 

Предлагам отново да приканим за спешна среща, тоест не 

спешна, а в графика им за тази седмица, нищо не е толкова спешно, 

няма да действаме под натиск на някои производители или на други 

хора, но и тук, в тази покана да се съдържа включително и молба да 

ни бъде предоставена – ако може, на срещата или преди това – и 

евентуална информация за оферти. 

Но просто ей така, във въздуха, вече считам, че то е ненужно. 

Какво като ни изпратят някакви оферти? За какво са тези оферти? За 

наем или за закупуване? За какъв тип машини? За какво става 

въпрос? Отговарят ли на спецификацията, която ние вече толкова 

време гледаме? Това, че нямаме решение, не значи, че ние не се 

готвим за процеса. 

Така че затова няма да го подкрепя, а не защото не е това, 

което принципно сме обсъждали. Считам, че нещата са много по-

дълбоки. Считам, че има три-четири основни принципни въпроса. 

Пак казвам, преди малко и колегата ви каза, не искам на микрофон 

да губим повече време. Считам, че това е една мъничка част от 



15 

 

нашето работно сътрудничество и трябва задължителна среща с тези 

органи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това може да се разбере като 

предложение за нова покана – настоятелна – за среща по основните 

теми, включително можем да добавим и половин изречение, че сме 

заинтересовани и бихме били благодарни, ако ни бъде предоставена 

информация за офертите. За мен е важен същинският въпрос – защо 

изобщо те получават оферти? Имало ли е писма за намерения? Как 

изобщо се е стигнало до оферти? За каква сделка са тези оферти и не 

противоречи ли тя на Закона за обществените поръчки? 

Нещата не са толкова прости, колкото изглеждат и всички тук 

като специалисти знаете, че не го казвам за оправдание. Най-много 

искам да стартираме и да върви този процес. Но преюдициален 

момент е среща с Министерския съвет поне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз мисля, колеги, че 

става дума за две различни, паралелни неща и няма пречка да върви 

едното и другото. Да поканим отново вицепремиера на работна 

среща. Но не виждам защо да не изпратим това писмо, с което да 

поискаме да ни се представят предварителните оферти, които 

твърдят, че имат, защото това ще ни улесни в голяма степен да знаем 

какви машини има на пазара, какви производители и какви цени се 

предлагат. Трябва да има там някаква конкретика. Ние не можем да 

гадаем, преди да видим офертите. Защо ЦИК да не ползва събраните 

вече данни? Ние нямаме обществена поръчка, за да нарушаваме… 

Има ли други изказвания, колеги? Има ли други изказвания? 

Не виждам. 

Колеги, процедура по гласуване на предложеното писмо от 

колегата Стойчева. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева);  
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против – 6 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Севинч Солакова).  

Предложението на колегата Ивков е да поканим отново  

господин вицепремиера на работна среща в ЦИК във връзка с 

предстоящото машинно гласуване. 

Господин Ивков трябва да изпише проекта за писмо. 

Процедура по гласуване, моля. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева);  

против –  2 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов).  

Предложението се приема. 

Колеги, отделно писмо ли изготвяме или в това писмо, което 

е, поставяме такъв втори абзац, в който казваме „Отново ви каним на 

работна среща в Централната избирателна комисия във връзка с 

машинното гласуване във вторник на 25 август 2020 г.“ например, 

когато имаме заседание? 

По тази точка има думата колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо председател, отлагам доклада си 

за следващото заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Цанева има 

думата. Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за 

сведение писмо, получено по електронната поща от Избирателната 

комисия на Индия и по-конкретно от електронното им издание, с 

което ни предлагат да им предоставим информация за нашия уотсап, 

начина на комуникиране за по-добра комуникация. 

Докладвам го за сведение. Не мисля, че към момента ние 

имаме нужда от телефонна комуникация с Избирателната комисия 

на Индия. 

Ако има други мнения, но мисля, че сте съгласни с мен. 



17 

 

Докладвам ви четири писма. Те са напомнителни, които вече 

съм докладвала – от Международния център за парламентарни 

изследвания – ISPS, с които ни уведомяват – както казах, вече съм ги 

докладвала – че ще има обучителни семинари от 19 до 23 октомври 

2020 г. чрез ЗУМ на тема „Кибератаки по време на избори от 

външни лица“.  

Другият семинар, който ще се проведе от 14 до 18 декември 

2020 г., ще бъде на тема „Стратегически реформи в изборния 

процес“, за който предложението засега е, че ще се проведе на място 

в Лондон. 

Докладвам го за сведение.  

Ще ги качим в мрежата. 

Колеги, по отношение на обучението за кибератаки правя 

предложение да бъде препратена тази информация както на 

Държавната агенция „Електронно управление“, ако проявяват 

интерес към това, така и на Министерството на външните работи с 

придружително писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Цанева, аз обаче 

отново моля да се върнем към телефонната комуникация с 

Централната избирателна комисия на Индия. Аз мисля, че трябва да 

я поддържаме. Това е една от много малкото държави, които имат 

машинно гласуване. Мисля, че подобен контакт може да е полезен. 

Въпросът е технически, а не нежелание да се говори. Нека да се 

уточни как това може да стане и да поддържаме комуникация. Това 

е добра колегиална връзка. 

Колегата Стефанова има думата. Заповядайте, колега 

Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

изпълнение на точка 2.7. от Договора за трудова медицина СТМ 

„Надежда“ са ни изпратили писмо с вх. № ЦИК-00-463 от 

19.08.2020 г., в което са ни представили програма за извършване на 

профилактични медицински прегледи от специалисти за 

Централната избирателна комисия. 
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Моля да се запознаете. В програмата са посочени 

задължителните медицински прегледи и въз основа на направения 

анализ във връзка с основната дейност на Централната избирателна 

комисия, която е насочена към общо функционално управление на 

държавно централно равнище, са предложени видовете прегледи, 

които се препоръчва да бъдат направени. 

В тази връзка и по повод докладна записка с вх. № ЦИК-09-

145 е редактирано писмото, с което правя предложение да изпратим 

запитване до медицинските заведения за предложения и изпращане 

на оферти за цена на пакета профилактични прегледи, които са 

посочени в програмата на СТМ „Надежда“. 

Моля да се запознаете с писмото, както и с предложения 

списък до медицинските заведения, до които да се изпрати. Приемам 

предложения за още заведения, ако има от колегите. 

Номерът на проекта на писмото е 4284. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли въпроси, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – 2 

(Йорданка Ганчева, Севинч Солакова).  

Предложението се приема.  

Колегата Ганчева има думата. Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Оттеглям доклада си за следващото 

заседание, госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Колегата Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо от ГД ГРАО, което сме получили по електронната поща, за 

броя на избирателите по предварителните избирателни списъци – 

Част І. Задължението, което имат кметовете на общини, повтарям, че 
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само от община Дулово си го изпълниха и ни предоставиха данни за 

секцията в кметство Водно за броя на избирателите. Но тъй като от 

ГД ГРАО сега получаваме и за кметствата Карагеоргиево и Тенево 

за новите избори, ще бъде публикувана информацията в рубриката 

„Нови избори“ така, както сме гласували. 

За сведение ви докладвам, че по електронната поща от ОИК – 

Добричка, са ни изпратили свое решение във връзка с постъпил при 

тях сигнал. Прекратили са предсрочно пълномощията на общински 

съветник. 

Моля да го видите, той е с вх. № МИ-15-237/3 от 18.08.2020 г. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви писмо, което получихме в отговор на нашето 

от главен държавен здравен инспектор във връзка с насрочените 

частични и нови избори. Обръщат внимание, че следва да се спазват 

противоепидемичните мерки, въведени със заповед № РД-01-446 от 

31.07.2020 г. на министъра на здравеопазването. В тази връзка 

посочват, че съгласно т. 12 от Заповед № РД-01-452 от 04.08.2020 г. 

областните щабове по места, кметствата и областната 

администрация в рамките на функционалната си компетентност при 

максимално използване на административния си капацитет трябва 

да създадат организация за контрол по спазването на тези мерки. 

Предлагам ви за сведение, докладвам го на ЦИК и предлагам 

копие от това писмо да бъде изпратено на областните управители на 

Варна, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, 

Плевен, Пловдив, Разград и Търговище, както и на кметовете на 

общини, в които има насрочени нови и частични избори. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 
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Николай Николов, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма.  

Предложението се приема.  

Други колеги желаят ли да вземат участие в заседанието с 

доклади?  

Има думата колегата Баханов. Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, 

уважаеми колеги! Моля ви да се върнем към точка пета – Доклади 

по писма на прокуратури и МВР.  

Мога да докладвам, нали, госпожо председател? Благодаря. 

Докладвам писмо с вх. № ЕП-04-02-252 от 18.08.2020 г. Това 

писмо е до председателя на Централната избирателна комисия от 

старши комисар И. Т., директор на Областна дирекция на МВР – 

Пазарджик. Във връзка с извършвана проверка желаят по отношение 

на едно лице да им предоставим информация дали е гласувало в 

Москва, в посолството ни в Русия, дали е имало право това лице с 

посочени три имена и ЕГН да гласува. 

Проектът за отговор е качен във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали. Моля да се запознаете с него, както и предложение 

със стандартната процедура – всички писмени доказателства, които 

са относими към гласуването на това лице в Руската федерация, в 

Москва, в посолството ни, а именно декларации, извадки от 

списъци, заверени копия от списъка, където същото фигурира, както 

и попълнени от същото лице документи при упражняването му на 

правото   на глас. 

Моля да го погледнете и, ако нямате предложения за 

допълнения или изменения, да го подложите на гласуване,  госпожо 

председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги, по проекта за писмо? Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

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

Предложението се приема. 

Колегата Димитров има думата. Заповядайте, колега 

Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Току-що ми дадоха разпределено 

писмо, което идва от Обществения съвет, от господин Цицелков, 

който от името на председателя господин Гунчев ни моли да му 

съдействаме за осигуряване на достъп до сградата на ЦИК за 

заседание, което е насрочено за днес за 18,00 ч., като те ще дойдат 

малко по-рано, за да могат да подновят пропуските си. 

Докладвам го за сведение. Иначе аз ще дойда в 17,30 ч., ще 

присъствам на тяхното заседание и утре ще ви информирам устно 

какво се е случило. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Видяла съм писмото 

преди това. Свален е списъкът долу. ЦИК си е изпълнил 

задължението.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам го за сведение и затова, 

че аз ще присъствам. 

(Въпрос извън микрофоните.) 

Може ли да отговоря?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Димитров, да отговорите на въпроса. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Заседанието е насрочено за 18,00 ч. 

Ние в някаква степен трябва да се съобразим с това, че това е 

Обществен съвет, тоест, е на обществени начала и може би някои са 

на работа до тогава. Изрично са посочили, че ще „бъдем в сградата 

преди 17,30 ч.“, тоест в края на работното време, когато евентуално 

могат да се ползват от общия ред, а не от реда, който е извън това 

работно време. Общо взето, са се опитали да се съобразят. 

Иначе списъкът с членовете – минахме и говорихме с 

госпожа Манолова – ще бъде оставен долу.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Все пак срещата е в 

извънработно време. Дали и колко ще дойдат, тя продължава след 

това. А ние се намираме в сграда, която не е собственост на ЦИК. 

Предлагам да изпратим писмо до председателя на Народното 

събрание с искане да бъде осигурен достъп на членовете на 

Обществения съвет. 

Процедура по гласуване на предложението. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Други доклади имат ли колеги? Нямат. 

Дневният ред е изчерпан. 

Колеги, преди да закрия заседанието, предлагам следващото 

заседание да бъде в събота, 22 август 2020 г., от 16,00 ч. На тази 

дата, знаете, в този ден изтича срокът за регистрации на партии и 

коалиции. Така че трябва да проведем заседание, за да регистрираме 

всички участници, които още не са успели да сторят това. 

Закривам днешното заседание на ЦИК. 

Насрочвам следващото заседание на 22 август 2020 г., събота, 

от 16,00 ч. 

(Закрито в 11,45 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Стефка Стоева 

 

     СЕКРЕТАР:  

        Севинч Солакова  

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 


