
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 234 

 

На 22 август 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

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

участие в новите и частичните избори, насрочени за 27 септември 

2020 г. 

Докладват: Александър Андреев, Катя Иванова, Севинч 

Солакова 

2. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Докладват: Мирослав Джеров, Ивайло Ивков, Ерхан 

Чаушев  

3. Експериментално дистанционно електронно гласуване. 

Докладва: Александър Андреев 

4. Разни. 

Докладват: Силва Дюкенджиева, Димитър Димитров, 

Александър Андреев, Катя Иванова, Севинч Солакова, 

Кристина Стефанова. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 
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Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева.  

ОТСЪСТВАХА: Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Емил 

Войнов, Мария Бойкинова, Николай Николов и  Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 16,15 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги. 

Откривам днешното заседание. Налице е необходимият кворум.  

Отсъстват поради отпуск колегите Баханов, Войнов, Ганчева, 

Бойкинова, Николов и Георгиева. 

Имате думата по дневния ред, колеги. 

В точка втора – писма на прокуратури и МВР – включваме 

колегата Ивайло Ивков. 

Други колеги по дневния ред? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо председател, моля и мен да 

включите в същата точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Включваме и колегата 

Чаушев. 

Други колеги?  Има ли искания по дневния ред? Не виждам. 

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

допълнения. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова и 

Таня Цанева); против – няма. 
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Дневният ред се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Проекти на решения за допускане на партии и 

коалиции за участие в новите и частичните избори, насрочени 

на 27 септември 2020 г. 

Колегата Андреев има думата. Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект на решение № 4490, който се намира във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали, за допускане на партия „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, за участие в 

частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г. 

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление 

от Партия ВМРО – Българско национално движение, подписано от 

Ангел В. Чакъров като пълномощник на представляващия партията 

Красимир Д. Каракачанов, което е заведено под № 10 на 

20.08.2020 г. в регистъра на партиите за участие в частичните 

избори, като със заявлението партията заявява, че ще участва в 

частичните избори за двете общини и за кметствата, където с указ на 

президента са насрочени такива за 27 септември 2020 г. Няма да ги 

изброявам. Вие бихте могли да ги видите и в проекта на решението. 

Заявено е наименованието за изписване върху бюлетината 

като ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. 

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално 

правно състояние на партията от 18.08.2020 г., удостоверение от 

Сметната палата от 18.08.2020 г. за внесени финансови отчети за 

2017 г., 2018 г. и 2019 г. и пълномощно в полза на упълномощеното 

лице, което е подписало заявлението и е депозирало в Централната 

избирателна комисия заявлението за участие на партията в 

частичните избори. 
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Налице са основанията на чл. 464 от Изборния кодекс и наше 

Решение № 1841-МИ от 16.07.2020 г. 

Поради това ви предлагам да допуснем партия „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в 

частичните избори за кметствата във всичките населени места и за 

двете общини, където има насрочени избори за 27 септември 2020 г. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Имате думата за изказвания, бележки по проекта за решение. Имате 

думата, колеги. Не виждам желаещи за изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на решението за допускане на 

партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, за 

участие в предстоящите частични избори. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1874-МИ. 

Колегата Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали има проект на решение под № 4489-МИ 

относно промяна в състава на коалиция „Движение ЗАЕДНО за 

промяна“, регистрирана за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове с наше Решение № 989-МИ от 05-09.2019 г. 

В ЦИК е постъпило заявление с вх. № МИ-11-15 от 

20.08.2020 г. за промяна в състава на посочената коалиция, което е 

подадено от представляващия Димитър А. Митев. Заявява се 
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следната промяна в състава на коалицията. Напуска партия ВОЛТ 

поради нежелание за участие в предстоящите частични избори за 

кметове на 27 септември 2020 г. 

Към заявлението, което е по образец, Приложение № 38-МИ 

от изборните книжа, са приложени и заверени копия от решението за 

образуване на коалицията „Движение ЗАЕДНО за промяна“ от 

21.08.2019 г., както и анексът към това решение, който е с дата 

17.08.2020 г. 

Пояснявам, защо са заверени копията, тъй като следващото 

решение, което ще ви докладвам, е вече за допускане на коалицията 

до участие във всички частични избори. Там са приложени и 

оригиналните решения и анекси. 

Както ви казах, коалицията „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 

е регистрирана с наше Решение № 989-МИ от 06.09.2019 г., като е 

вписана под № 3 в регистъра на коалициите. В нейния състав са 

били включени първоначално Българска социалдемокрация – 

Евролевица, партия „Родолюбие 2000“ и партия „Европейска 

сигурност и интеграция и партия ВОЛТ. След решението за 

образуване на коалицията същата се представлява от Димитър А. 

Митев.  

Представеният в ЦИК анекс от 17.08.2020 г., е подписан от 

оставащите след напускането на партия ВОЛТ три партии в 

коалицията. 

Налице са законоустановените изисквания за напускане, 

поради което ви предлагам да приемем решение, с което на 

посочените правни основания да извършим промяна в състава на 

коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, като заличим от състава 

на коалицията партия ВОЛТ, да анулираме удостоверение № 3 от 

05.09.2019 г. и да издадем ново удостоверение с вписване състава на 

коалицията след извършените промени. 
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Това решение подлежи на обжалване по предвидения в 

Изборния кодекс ред, а именно пред Върховния административен 

съд на Република България. 

Уважаеми колеги, след станалите разисквания приемам 

предложението на колегата Солакова да отпадне от текста „поради 

нежелание за участие в състава на коалицията“. 

Ако имате други забележки, съм готова да ги обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

изказвания, колеги, други предложения към проекта за решение?  

Няма. 

Моля, процедура по гласуване на решението с направената 

корекция. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1875-МИ. 

Заповядайте, колега Иванова, за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, сега ще ви докладвам вече проект 

на решение под № 4491 за допускане на коалиция „Движение 

ЗАЕДНО за промяна“ за участие във всички частични избори, 

насрочени на 27 септември 2020 г. след промяната. 

Постъпило е заявление от Коалиция „Движение ЗАЕДНО за 

промяна“. Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е 

ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА 

СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000). 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 

за трите съставни партии и съответно удостоверение за актуално 



7 

 

правно състояние, издадено от Софийски градски съд – Търговско 

отделение, както и удостоверение от Сметната палата за всяка една 

от партиите за внесени финансови отчети за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. 

Уведомлението, което ви докладвах при предходното 

решение за промени в състава на коалицията, както и анексът от 

17.08.2020 г. към решението за образуване на коалицията, подписано 

от представляващите коалицията лица.  

Както ви казах, същата коалиция е регистрирана в ЦИК с 

наше Решение № 989-МИ за участие в общите избори за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

Тук вече ще добавим номера на приетото току-що решение – 

Решение № 1875-МИ за извършени промени в състава на 

коалицията. 

Предлагам ви проект на решение, с което да допуснем 

Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие във всички 

частични избори, като наименованието на коалицията за отпечатване 

върху бюлетината е както ви казах по-горе – ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО 

ЗА ПРОМЯНА и в скоби са изписани и трите партии. Нашето 

решение подлежи на обжалване пред Върховния административен 

съд  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Бележки към проекта за решение има ли? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1876-МИ. 
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КАТЯ ИВАНОВА: В тази точка нямам повече доклади,  

госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

Колегата Солакова има думата. Заповядайте, колега 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, днес в 

Централната избирателна комисия постъпи заявление по образец за 

допускане за участие в частичен избор за кмет на кметство Бохот, 

община Плевен, на 27 септември 2020 г. от коалиция 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“. Коалицията е 

регистрирана за участие в общите избори с Решение № 965-МИ и 

Решение № 1003-МИ от 09.09.2019 г. 

Заявлението е подписано от пълномощник Надежда Г. 

Йорданова. Пълномощното е издадено в нейна полза от 

представляващите коалицията съгласно споразумението за 

образуване от 2019 г. за участие в общите местни избори Атанас П. 

Атанасов и Христо Л. Иванов. Заявлението съдържа всички 

необходими реквизити така, както е по образеца, включително и 

наименованието за отпечатване върху бюлетината.  

Представени са всички необходими документи. Отговаря на 

изискванията на закона. Налице са условията за допускане на 

коалицията за участие в частичен избор за кмет на кметство Бохот, 

община Плевен, област Плевен, насрочен за 27 септември 2020 г. 

съгласно чл. 464 от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Имате думата. Има ли бележки към проекта за решение? 

Допълнения?  

Колеги, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова и 

Таня Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1877-МИ. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Колегата Джеров има думата. Заповядайте, колега Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви няколко писма-отговори до 

прокуратури, съответно – МВР. 

Първото е с вх. № ЕП-09-372 от 21.08.2020 г. във връзка с 

едно запитване към нас. Подготвил съм писмо-отговор с проектен 

№ 4295. Можете да се запознаете със съдържанието им във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес.  

Предлагам да изпратим писмото със съответното заверено 

копие на декларация.  

Моля да го погледнете. Ако нямате възражения, да гласуваме 

изпращането му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на писмото. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Джеров, за следващия Ви доклад. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо с 

вх. № ЕП-09-373 от 21.08.2020 г. Това отново е едно писмо-отговор 
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до Софийска градска прокуратура, Следствен отдел, във връзка с 

едно питане-искане от Централната избирателна комисия за 

изпращане на заверено копие от съответната декларация. 

Подготвил съм писмо с приложението. Номерът на проекта е 

4297. Моля да се запознаете във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания? 

Няма изказвания. 

Процедура по гласуване, колеги. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Имате думата, колега Джеров, за следващия Ви доклад. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Следващото писмо, което ви 

докладвам, колеги, е с вх. № ЕП-04-02-301 от 20.08.2020 г.  

Подготвил съм едно писмо до  господин Панчев, директор на 

Областна дирекция на МВР. Писмото се намира във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днес под № 4298. То е 

окомплектовано със съответните документи, които се искат от нас да 

бъдат представени. 

Моля да погледнете писмото. Ако нямате предложения и 

възражения, да гласуваме изпращането на същото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли, колеги, 

изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 
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Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Джеров, за следващия Ви доклад. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Има още едно писмо, което ще 

докладвам. То, колеги, е с вх. № ЕП-09-368 от 20.08.2020 г.  

Изготвил съм писмо до Софийска градска прокуратура, 

Следствен отдел, със съответните приложения. Можете да се 

запознаете със съдържанието му под № 4299 във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днес. 

Моля да погледнете писмото със съответните приложения и, 

ако нямате допълнения и възражения, да гласуваме изпращането на 

същото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Има думата колегата Ивков в същата точка. Заповядайте, 

колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. Колеги, докладвам писмо-

отговор на писмо с вх. № ЕП-09-374. Другото писмо-отговор се 

намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от минало 

заседание. Предлагам ан блок да ги гласувате. То е по писмо с вх. 

№ ЕП-09-353. Първият беше до Софийска градска прокуратура, а 

вторият – до Окръжна прокуратура – Шумен, Окръжен следствен 

отдел – Шумен. Третото също е от минало заседание и е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, уърдовски файл. То е 
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писмо-отговор по вх.№ ЕП-09-356, адресиран до Прокуратура на 

Република България, Районна прокуратура – Сливница. 

Това са трите отговора, които моля ан блок да одобрите и да 

изпратим писмата на съответните следствени отдели прокуратури. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? 

Процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова и 

Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колегата Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-370 от 

21.08.2020 г. от Следствен отдел към Софийска градска прокуратура 

се иска заверена декларация от едно лице, участвало в изборите за 

Европейски парламент. 

Предлагам да се изпрати със съответното писмо тази 

декларация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? 

Процедура по гласуване, моля. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова и 

Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Чаушев, за следващия Ви доклад. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09.369 от 

20.08.2020 г. от Прокуратура – гр. Пловдив, сме получили 

постановление за отказ за образуване на досъдебно производство по 

отношение на гласуване на гражданин във Варшава. Отказва се, тъй 

като прокурорът не намира обстоятелства от обективна и субективна 

страна и прекратява производството. Аргументите са, че е в 

Европейския съюз и по делото имало доказателства, че има договор 

за наем и съответно работа във Варшава. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад нямате,  

господин Чаушев? Благодаря. 

Колегата Андреев, заповядайте по точка трета от дневния 

ред. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание 

има становище на ЦИК за дистанционно електронно гласуване. Така 

е наименуван файлът. 

Предлагам на вашето внимание това становище, което е 

изработено от мен и от колегите Арнаудов и Войнов в рамките на 

нашата работа като членове на звеното въз основа на приетото от 

звеното становище по техническото задание за изграждане и 

внедряване на пилотна система за дистанционно електронно 

гласуване по проекта на Държавната агенция „Електронно 

управление“. Знаете, това е етап І и ІІ от нашата пътна карта, която 

ние приехме за експерименталното дистанционно електронно 

гласуване. 

В становището са отразени всички обсъждания, които бяха 

направени в рамките на специализираното звено и на основата на 

тези обсъждания е приетото становище от членовете на звеното, 

като в него са формирани отделни констатации по техническото 

задание на проекта. Въз основа на тези констатации, които се 
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съдържат в точка „1. Констатации“ са направени и заключение и 

препоръки към системата, така че тя да може да съответства на 

законовата уредба и да позволи впоследствие, след като бъде 

изградена, да бъде използвана за експерименталното дистанционно 

електронно гласуване. Препоръките са обобщени в четири точки. 

Така или иначе, аз самото становище на звеното бях вече го 

докладвал за сведение в рамките на Централната избирателна 

комисия, където са видни основните забележки. Разбира се, това 

становище ги отразява напълно и коректно, така че да може те да 

бъдат предоставени на вниманието и на Държавната агенция 

„Електронно управление“. 

Това, на което бих искал да обърна внимание, че в първата 

част, която е в т. 1, т. 2, т. 3 – малко изглежда като преамбюл - и т. 4 

са посочени хронологично действията, които са извървени, тоест, 

стъпките, които са извървени, за да може да се стигне до 

констатациите. След това в І са изброени констатациите, които 

изцяло и пълно отразяват констатациите от становището на 

Специализираното звено, формирано като орган към Централната 

избирателна комисия. 

Има един абзац, който е маркиран в жълто, и то е с оглед 

възможността на Държавната агенция „Електронно управление“ да 

бъде предоставено становището и предложението на 

представителите на Обществения съвет към ЦИК, което беше 

направено в рамките на Специализираното звено, с оглед и 

предвидената в § 145, ал. 22 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Изборния кодекс възможност за идентификация на 

основата на данни, съхранявани в информационни фондове като 

допълнителна възможност освен с квалифицирания електронен 

подпис. 

В тази връзка и колегата Гунчев, и колегата Даниел Стоянов, 

го изразиха в рамките на Специализираното звено.  
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Моето предложение е това предложение на Обществения 

съвет да бъде приложено към становището, тъй като то изброява 

възможността за гласуване чрез идентификация с лична карта и 

снимка, SMS, тоест, различни форми. Разбира се, това би могло да 

допълни точно в рамките на тази ал. 22 възможността за 

използването на други информационни фондове. 

Разбира се, оставам на преценката на колегите от ЦИК да 

преценим дали да бъде приложено. 

Второто, маркирал съм в рамките на Специализираното звено 

по предложение на представителя на Държавна агенцията 

„Електронно управление“. Беше поискано да бъде предвидена 

възможността към становището на Специализираното звено да бъде 

отправено искане до всички институции, които са ангажирани и в 

Специализираното звено, но и с изборите, да направят конкретни 

предложения като текстове към техническото задание, които да 

бъдат включени. Разбира се, аз съм го посочил на стр. 8 като 

възможност – то също е маркирано в жълто – и вече да преценим в 

рамките на Централната избирателна комисия дали то да остане или 

пък съответно да бъде променено като текст. 

Това е краткото представяне на становището от моя страна. 

Разбира се, аз и колегата Арнаудов – колегата Войнов го няма в 

момента – ще отговаряме на въпросите дотолкова, доколкото сме 

участвали от името на Централната избирателна комисия в звеното. 

Можем да дадем разяснения по отношение на обсъжданията. 

Протоколът от последната среща, която беше на 17 август, 

също е качен във вътрешната мрежа в папка „Експериментално 

дистанционно електронно гласуване – Звено – Протоколи“. Там е 

качен и последният протокол, в който са направени и всичките 

допълнителни обсъждания. Тази последна среща – само това 

уточнение искам да направя – беше с оглед приемането на 
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изработения проект на становище на звеното, тъй като обсъжданията 

бяха проведени в предходната среща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Арнаудов, 

заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз благодаря на колегата Андреев за 

представянето на проекта на становище на Централната избирателна 

комисия. 

Моето предложение е във връзка с едно съвсем кратко 

допълнение, по-скоро уточнение. Става въпрос за т. 10 на стр. 6. 

„Техническото задание е насочени към използването на една-

единствена операционна система, а именно Microsoft“. „Microsoft“ е 

фирмата, която произвежда операционната система. Операционната 

система се нарича Windows. 

Така че да добавим именно „Microsoft Windows“, за да е ясно 

за коя операционна система става въпрос. 

Малко по-надолу, „тъй като конкретно води към 

операционната система на Microsoft“. Това също да се добави. Това 

е за т. 10, за яснота. 

Относно последния пасаж, който е маркиран в жълто, аз 

мисля, че той трябва да отпадне. Не е работа на Централната 

избирателна комисия да иска от различните институции да правят 

предложения, които да ги адресират към ДАЕУ. По-скоро самата 

Държавна агенция „Електронно управление“ на базата на това наше 

становище, както на протоколите и въобще на цялата работа на 

Специализираното звено би могла да поиска от тези институции те 

да предложат допълнителни текстове и да направят предложения. 

Държавната агенция „Електронно управление“ от своя страна трябва 

наистина да поработи сериозно върху това техническо задание, 

което е наистина много „постно“ и в този си вариант не може да 

бъде използвано успешно според мен. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата. Други 

колеги? 

Колегата Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тук, уважаеми колеги, доколкото схванах, 

става въпрос за следното. Има един проект, в който изпълнител е 

Агенцията. ЦИК е само партньор. За да се изпълни проектът, 

задължението е на Агенцията. Доколкото схванах, в случая се е 

провело заседание на Специализирано звено, в което с думи прости 

е казано: туй, което вие сте представили, за нищо не става. Ето това 

е с думи прости. 

Поради това, както и да го въртим и да го сучем, този проект 

трябва да се изпълни, само че със съответни допълнения, които не са 

работа на ЦИК. Те са на въпросния изпълнител. 

Доколкото схванах, пак ще повторя, Специализираното 

звено, което трябва да произвежда вече реални електронни избори, 

казва: тук има съществени пробойни. Така че предложения и т.н., и 

т.н. – си е работа на Агенцията да си оправи съответните проекти, 

технически задания и да си предприеме съответните действия. 

Що се касае до Обществения съвет, Общественият съвет не е 

институция и не е страна тук въобще в случая по тази процедура, 

която върви. Така че Специализираното звено, обсъжданията и т.н., 

но волеизявленията са от страна на ЦИК! Главният проблем на тези 

избори действително е идентификацията на гражданина, който стои 

пред компютъра и натиска копчетата – дали е той или едно трето 

лице. Или авторизацията, казано с другите учени думички! 

Този проблем е същественият проблем, който към момента 

няма решение. Отговор? Не, няма да пращаме нищо на Обществения 

съвет. ДАЕУ съответно да си оправи документацията и да я приведе 

в съответния вид, който да бъде подходящия за реално прилагане на 

евентуално електронно гласуване. Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 
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Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако правилно съм разбрал, това е 

на стр. 6 – маркираният текст – „Във връзка с предвидения…“ до 

„ТЗ“ – техническото задание, текстът отпада.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам и 

последният маркиран в жълто текст  - вторият – да отпадне. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, и последният текст също да 

отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И аз съм на същото 

мнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Общественият съвет 

има представители в Специализираното звено, но няма никакво 

правно основание отделно от него като помощен орган на ЦИК да 

пращаме само тяхното становище. Специализираното звено е с 

други участници. Обединяваме ли се около това, колеги? Двата 

абзаца в жълто да отпаднат от проекта? 

Други бележки към цялостното съдържание на становището 

има ли извън очертаните два въпроса? Всички са присъствали и на 

работните срещи, и в работата на Специализираното звено. 

Ако няма други изказвания, колеги, моля, процедура по 

гласуване становището на ЦИК по техническото задание на ДАЕУ 

за дистанционно електронно гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

И по съпроводителното писмо, заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Две писма има в папката с моите 

инициали. Едното е официалното писмо, с което да се изпрати 
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становището до председателя на Държавната агенция „Електронно 

управление“. Другото е до управляващия орган на Оперативната 

програма за добро управление и директор на Дирекция „Добро 

управление“ с копие до  господин Томислав Дончев като заместник 

министър-председател и копие от писмото до  господин Темелков. 

Така съм го подготвил - независимо, че ще има и отделно писмо до 

него – с което препращаме становището на Централната избирателна 

комисия. 

Ще ви помоля все пак да погледнете последния абзац, който 

се отнася до искането от страна на директора на Дирекция „Добро 

управление“ в рамките на този срок от седем работни дни да се даде 

план-график с конкретни срокове, отговорности и задължения на 

представителите на ДАЕУ и ЦИК, в които считате, че техническата 

спецификация ще бъде съгласувана и открита процедурата по Закона 

за обществените поръчки. 

Аз съм отговорил, че това следва да бъде направено от 

Държавната агенция „Електронно управление“. Вижте дали така се 

разбира от последния абзац, както съм го посочил. Ако считате, че 

трябва да има друга редакция, да го обсъдим, за да можем да го 

изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на двете писма с корекциите. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева и 

Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, приключиха регистрациите. Няма други постъпили 

искания. 
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Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Разни. 

Колегата Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Тъй като изтече срокът за регистрация, колеги – има 

извън папките с нашите инициали проект на писмо с № 4291 – да 

изпратим на всички общинските избирателни комисии, в които ще 

се произведат частични избори на 27 септември, едно писмо със 

списъка на допуснатите партии и коалиции за участие в частичните 

избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението. 

Има ли изказвания? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само да допълня и за 

последващо одобрение списъка на трите общински избирателни 

комисии с допуснатите партии за новите избори. Списъкът е 

изпратен и затова го предлагам за последващо одобрение заедно 

двете неща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева и 

Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Дюкенджиева, за следващия Ви доклад. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, следващото 

писмо, което предлагам да изпратим, е с № 4292. Да уведомим 

Сметната палата, че в допуснатите партии и коалиции за участие в 

частичните и новите избори на 27 септември няма промяна в 

банковите сметки на партиите и коалициите. 
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Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали за днешно заседание има с вх. № ЦИК-09-146 докладна 

записка от госпожа Милена Радославова относно уведомление до 

директора на Дирекция „Финансово разузнаване“ в Държавна 

агенция „Национална сигурност“. Става въпрос за това, че трябва да 

ги уведомим кое е лицето за контакт, което е във връзка със Закона 

за мерките срещу изпиране на пари. Виждате докладната записка. 

Има проект на писмо към нея и съответно по образец заявление, с 

което уведомяваме кое е лицето за контакт, неговия телефон и 

електронна поща. 

Предлагам да изпратим на ДАНС уведомлението за лицето и 

да гласуваме ан блок и двете писма  заедно с уведомлението. Ние 

сме си приели правила по Закона за мерките срещу изпиране на 

пари. Те са изпратени. Трябва просто да се уведоми кое е лицето за 

контакт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Сега изтича този срок за уведомление. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Дюкенджиева, за следващия Ви доклад. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо председател, имам още 

един доклад. Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали с вх. № ЧМИ-10-1 от 19.08.2020 г. сме получили 

едно запитване от председателя на Общинския съвет на ДПС в 

Дулово относно искане за монтиране на камера за видеонаблюдение 

в изборното помещение в с. Водно, община Дулово. 



22 

 

Уважаеми колеги, аз съм подготвила проект на отговор с 

№ 4300, в който да уведомим  господин Бейти, че Изборният кодекс  

не предвижда възможност за монтиране в изборното помещение на 

камера за наблюдение и че в деня на новия избор за кмет на 

кметство Водно трябва да бъде преустановено използването и да се 

изключат заснемащите устройства в изборното помещение.  

Виждате проекта на отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки към 

отговора? Други предложения? Има ли бележки към отговора, който 

докладва колегата Дюкенджиева за камерите в изборното 

помещение. Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова и 

Таня Цанева); против – 1 (Кристина Стефанова).  

Предложението се приема. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нямам друг доклад в тази точка. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Димитров има 

думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Бърз устен доклад за състоялото се вчера заседание на 

Обществения съвет. Състоя се на обичайното място – във фоайето 

пред залата. Присъстваха пет от членовете, като трима от тях имаха 

пълномощия от други членове. Така че формално имаха кворум. Не 

бяха взети някакви драматични решения освен това, с което 

завърши – да подготвят общ кратък документ, отнасящ се до 

предложенията за допълнение и изменение в Изборния кодекс. Това 

трябва да стане в рамките на следващата седмица и да насрочат 
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някакъв вид публично обсъждане на този документ, което ще се 

превърне в дискусия. Документът ще ни го изпратят преди това, за 

да го погледнем. 

Когато имат готов протокол, разбира се, ще ви докладвам 

отново и ще го качим на страницата, което е обичайна практика. 

Имам още един доклад. Той е от типа на тези, дето са се 

развълнували, прочитайки нещо в пресата. Писмото е без автор и е с 

вх. № ЦИК-11-72 от 21.08.2020 г. Неясно от кого, някакъв човек, 

подписал се като „Д“. Много ни моли, моли директора, за да бъде 

ясно, директорът на ЦИК да възложи за изработка на българи 

евтината машина, „защото трябва да знаете, че откритията в 

чужбина, от България….“ еди-какво си. Това е. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви, колега 

Димитров. 

Имате думата, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали има едно писмо, 

адресирано до  господин П. П., във връзка със запитване по е-mail, 

което е отправил, с вх. № ЦИК-00-32 от 20.08.2020 г. В него 

питането е във връзка с проекта на Държавна агенция „Електронно 

управление“ с партньор Централната избирателна комисия докъде е 

стигнал самият проект и молба да бъде публикуван в сайта преди да 

е приключил проекта и какви са резултатите от него. 

В тази връзка съм подготвил съвсем кратък отговор, с който 

казваме, че проектът още не е приключил и същият е удължен до 

изпълнение на предвидените в него дейности. След като бъде 

изпълнен, то е ясно, че ние ще публикуваме и съответните 

резултати. 

Моля да го гласуваме и да бъде изпратено до  господин 

Петров.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли, колеги, 

бележки към отговора до господин П.? Не виждам. 

Процедура по гласуване, колеги. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Андреев, за следващия Ви доклад. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, тъй като днес 

изтича и срокът за регистрация на партиите и във връзка с наше 

Решение № 1872-МИ от 20.08.2020 г. за процедурата за теглене на 

жребии за определяне номерата в бюлетините в партиите и 

коалициите, които са регистрирани в ЦИК за участие за новите и 

частичните избори и във връзка с чл. 423 от Изборния кодекс 

предлагам Централната избирателна комисия да приеме протоколно 

решение за провеждане на жребия във вторник от 9,30 ч. в 

Централната избирателна комисия, като жребият ще бъде теглен тук, 

в залата. Това е моето предложение. Може и от 10,00 ч. да бъде, 

като, разбира се, да качим съобщение и на страницата на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте предложението, 

колеги – преди заседанието във вторник да извършим тегленето на 

жребий. 

Ако няма друго предложение, колеги, моля, процедура по 

гласуване тегленето на жребия да бъде във вторник, 25 август 

2020 г. от 10,00 ч. в тази зала. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 
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Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, процедура по гласуване да се качи съобщение на 

страницата на ЦИК за жребия и всички да бъдат уведомени. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Андреев, за следващия Ви доклад. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

приетото становище от Централната избирателна комисия във 

връзка с пилотния проект за изграждане на система за дистанционно 

електронно гласуване предлагам становището на Централната 

избирателна комисия да бъде качено на страницата на ЦИК в 

раздела „Дистанционно електронно гласуване“, за да може все пак 

той да бъде публичен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението 

на колегата Андреев. 

Моля, гласувайте протоколно решение, колеги, в искания 

смисъл – за качване становището на ЦИК на страницата ни. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колегата Иванова има думата. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение постъпило в Централната избирателна комисия писмо от 

Община Пловдив, район Северен с вх. № ЕП-06-30 от 21.08.2020 г.  

От община Пловдив ни уведомяват, че във връзка с 

извършвана проверка по прокурорска преписка е било отворено 

изборно помещение, в което се съхраняват изборни книжа от 

изборите за членове на Европейски парламент от Република 

България на 26.05.2019 г. Била е сформирана комисия в изпълнение 

на заповед на кмета. Разпечатано е помещението, извадени са 

необходимите документи. След направените копия всички отново 

надлежно е било прибрано, затворено и запечатано с хартиени 

ленти. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви по молба на колегата Ганчева също за сведение 

една преписка с вх. № МИ-15-426 от 19.08.2020 г. Със същата 

преписка председателят и секретарят на Общинска избирателна 

комисия – Аксаково, са ни приложили прието от тях решение с 

приложения към него. Това Решение № 320 от 18.08.2020 г., с което 

са прекратени предсрочно пълномощията на Красимир Петров 

Михалев, обявен за избран за кмет на кметство в с. Слънчево, 

община Аксаково. Тъй като решението все още не е влязло в сила, 

само за сведение ви го докладвам. Доколкото разбрах от колегата 

Ганчева, тя контактува с председателя на комисията. В зависимост 

от това дали ще бъде обжалвано или ще влезе в сила, ще последва 

ново уведомително писмо от Общинска избирателна комисия – 

Аксаково. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има думата колегата 

Солакова. Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам запитване от общинска администрация в община 

Първомай във връзка с частичен избор в тяхната община – кметство 
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Брягово. Те са решили и преценили в Печатницата на БНБ да бъдат 

отпечатани не само бюлетините, а и другите изборни книжа, за което 

очакват оферта. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви докладна записка от администрацията на 

Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-09-147 във връзка с 

констатирани прекъсвания и проблеми във връзката със сървъра на 

Централната избирателна комисия. С тази докладна записка се 

предлага ЦИК да се обърне към главния секретар на Народното 

събрание, за да бъдем уведомени за текущото състояние на сървъра, 

защото знаете, че нашият сървър се намира в помещение на 

Народното събрание с ограничен достъп и се администрира от 

служители на Народното събрание. 

Да поискаме да се извърши проверка във връзка с тези 

констатирани проблеми и да бъдем уведомени за състоянието на 

сървъра и при установяване на проблеми или възможности за 

подобряване да ни бъдат направени и съответните предписания. 

Предлагам ви да изпратим писмото до главния секретар на 

Народното събрание в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на писмото до госпожа Караславова. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова и 

Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с изпратено 

писмо към „Информационно обслужване“ АД е извършена 

актуализация само в частта за актуализация на официалната 
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страница на ЦИК, както и поисканата информация под формата на 

„Дата данни“ са ни предоставили такава. С вх. № ЦИК-00-457/1 от 

21.08.2020 г. информацията е за подадените заявления и данни 

съгласно чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс от 2014 до 2019 г. 

Дискът с информация ще бъде предоставен на госпожа 

Манолова, за да организира извършването на справки по 

предоставената информация. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 

Насрочвам следващото заседание на Централната 

избирателна комисия за 25 август 2020 г., вторник, от 10,30 ч. – след 

извършване на процедурата по теглене на жребий. 

Благодаря ви, колеги, за днес. 

В понеделник – работна група. 

 

(Закрито в 17,20 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

 

     СЕКРЕТАР:  

        Севинч Солакова  

 

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 


