
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 239 

   

На 8 септември 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно определяне размера на 

възнаграждението за извършване на компютърна обработка в 

изчислителните пунктове към общинските избирателни комисии. 

 Докладва: Емил Войнов 

2. Доклад относно заявление по Закона за достъп до 

обществена информация. 

 Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

 Докладва: Бойчо Арнаудов 

4. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

 Докладват: Ивайло Ивков, Ерхан Чаушев 

5. Разни. 

 Докладват: Бойчо Арнаудов, Николай Николов, 

 Емил Войнов, Силвия Стойчева, Александър Андреев 

  Кристина Стефанова,  

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Александър 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     
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ОТСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова 

и Мария Бойкинова. 

 

Заседанието бе открито в 14,25 ч. и председателствано от 

госпожа Кристина Стефанова – заместник-председател на 

Комисията.  

 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Здравейте, уважаеми колеги! Откривам днешното заседание на 8 

септември. 

Във вътрешната мрежа има публикуван проект за дневен ред. 

Предложения по дневния ред? Господин Андреев, 

заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да ме включите в точка „Разни”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Включвам ви. 

Други предложения към дневния ред? Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, от днешното заседание отсъстват поради ползване на 

платен годишен отпуск госпожа Дюкенджиева, госпожа Йосифова, 

госпожа Солакова, господин Баханов, госпожа Ганчева, госпожа 

Иванова и госпожа Бойкинова. 

Преминаваме към точка първа. Господин Войнов, 

заповядайте. 
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Точка 1. Проект на решение относно определяне размера на 

възнаграждението за извършване на компютърна обработка в 

изчислителните пунктове към общинските избирателни комисии. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, в моята папка е качен 

подготвен проект за решение относно определяне размера на 

възнаграждението за извършване на компютърна обработка в 

изчислителните пунктове към ОИК, поддръжка на регистри, 

проверка на кандидатски листи и издаване на удостоверения, 

сканиране на  протоколите на СИК и ОИК, публикуване на 

информацията на страницата на ОИК и създаване на база от данни с 

резултатите от произведените нови и частични избори на 27 

септември 2020 г.  

Основанията за това решение са разпоредбите на чл. 56 от 

Изборния кодекс и т. 5.2. от Договор № 8 от 13 август 2020 г. за 

компютърната обработка, сключен между Централната избирателна 

комисия и „Информационно обслужване”. Ще припомня, че в т. 5.2. 

от договора се казва, че за всеки конкретен случай на избор, 

произведен до 22 октомври 2023 г. Централната избирателна 

комисия приема решение за размера на възнагражденията на база 

договорените суми съгласно Приложение № 1 от договора. 

В предложението за решение има три точки. В първата са 

предвидени възнагражденията за първия тур на изборите в 

изчислителните пунктове във всички общински избирателни 

комисии, където има насрочен нов или частичен избор. Във втора 

точка са възнагражденията при евентуално произвеждане на втори 

тур на тези избори. И точка три регламентира, че възнагражденията 

при произвеждане на нови избори са за сметка на държавния 

бюджет, а при произвеждане на частичен избор е за сметка на 

общинския бюджет. 

Предлагам да се запознаете с решението и ако няма 

възражения, да бъде подложено на гласуване. 

(Обсъждане извън микрофон.) 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, тъй като не е изготвено становище 

от нашия счетоводен отдел, отлагам доклада на това решение до 

изготвяне на становището. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

преминаваме към втора точка. Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 2. Доклад относно заявление по Закона за достъп до 

обществена информация. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило заявление за достъп до 

обществена информация с вх. № ЦИК-16-8 от 31 август 2020 г. 

Заявлението е от инж. Александър Чобанов, управител на  

„Българските машини за гласуване”. В своето заявление той поставя 

четири въпроса, свързани с машинното гласуване. 

Първо, от Решение № 100/12.02.2020 г. на Министерски съвет 

за организация на машинното гласуване от страна на г-н Томислав 

Дончев и ЦИК за предстоящите парламентарни избори до настоящия 

момент какви конкретни стъпки са предприети от страна на 

отговорните институции и лица и какви конкретни резултати са 

налице? 

Втори въпрос:  Възложено ли е пазарно проучване относно 

темата машинно гласуване, цени, видове машини, спецификации и 

т.н., и от кого след 12 февруари 2020 г., т.е. след решението на 

Министерския съвет? 

Трети въпрос: Във връзка с въпрос 2 – ако такова е 

възложено, респективно не, налични ли са оферти в Централната 

избирателна комисия за доставка на машини за гласуване за 

предстоящите парламентарни избори, колко са, на какво основание 

са предоставени същите и с каква цел? 

И четвърти въпрос: Ако има процедура в ход или такава 

предстои във връзка с горното, моля да ни бъде предоставена 

информация, тъй като ще участваме, както и да ни бъдат 

предоставени всички документи във връзка с питането, в т.ч. 
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решения, писма, офертите по т. 2, както и всички съпътстващи 

документи, касаещи основанието за получаването на въпросните 

оферти. 

Предлагам да отговорим на господин Чобанов. В проекта за 

писмо са изложени подробно отговорите на четирите въпроса.  

По първия въпрос сме изброили всички дейности от страна на 

Централната избирателна комисия по подготовка на машинното 

гласуване от излизане на Решение № 100 от 12 февруари, по 

същество от началото на годината досега. Подробно е отговорено за 

всички действия от страна на Централната избирателна комисия, а за 

конкретните стъпки, предприети от други отговорни институции във 

връзка с организацията на машинното гласуване следва да се обърне 

към съответните институции.  

По въпрос 2 предлагам да му отговорим, че е възложено 

пазарно проучване от Министерския съвет и от „Информационно 

обслужване” без съгласуване с Централната избирателна комисия, 

като резултатите от същото са изискани от Централната избирателна 

комисия съгласно отговора на въпрос 1.  

Отговорите на въпрос 3 се съдържат в отговора на въпрос 1 и 

2. 

По въпрос 4 предлагам да отговорим, че във връзка със 

заявката му, че ще участва в предстояща процедура за възлагане на 

обществена поръчка за доставка на машини постъпилите две ценови 

предложения, както и съпътстващите документи, не могат да му 

бъдат предоставени с оглед създаване на конкурентна среда и 

спазване принципите на търговската тайна. Освен това двете ценови 

предложения съдържат конфиденциална информация. А останалата 

информация по въпрос 4 се съдържа в отговорите на въпрос 1. 

 Предлагам да изпратим отговор на господин Чобанов 

съгласно посоченото писмо.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Арнаудов, заповядайте. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз ще предложа няколко редакции, 

защото не съм съгласен с така предложените отговори. 

На първо място, по въпрос 1: От страна на Централната 

избирателна комисия са изпратени писма до Народното събрание и 

до заместник-председателя на Министерския съвет с искане за 

работна среща. Да стане „писма”, да не уточняваме колко писма и на 

кого сме пращали. И да отпадне, че такива срещи не се проведоха. 

Точка 3 изцяло да отпадне, точка 4 да стане точка 3, където 

да се каже, че Централната избирателна комисия е провела работна 

среща с представители на „Информационно обслужване”, на която 

се обсъдила предварителната техническа спецификация на 

машините, както и направеното пазарно проучване от 

„Информационно обслужване”. И дотам да приключим. 

По точка 2 мисля да отговорим директно, че Централната 

избирателна комисия не е възлагала пазарно проучване (което си е 

така). 

По точка 3 няма какво да отговаряме. 

По точка 4 можем да кажем, че няма открита процедура по 

обществена поръчка за машини (което също е така). 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам преписката да се отложи за 

четвъртък. Най-малкото, имаме ред за отговор по обществени 

поръчки, комисии, протоколи и т.н. Най-малкото по Закона за 

достъп до обществена информация предварителните действия за 

подготовка на актове на Централната избирателна комисия смятам, 

че са извън обсега на Закона за достъп до обществена информация. 

Уточнявам, действията за подготовка на актове на държавна 

администрация не са в обхвата на Закона за достъп до обществена 

информация. Достъпът е, когато има вече създаден някакъв си акт. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

беше направено предложение за отлагане на преписката за 

четвъртък. 
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Подлагам на гласуване предложението на господин Чаушев 

за отлагане на разглеждането и изпращането на отговор по Закона за 

достъп до обществена информация за следващо заседание. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 5 (Александър Андреев, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров); против – 6 (Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева). 

Колеги, направеното предложение не се прие. Продължаваме 

с разглеждането на отговора, който е предложен от господин 

Войнов. 

По време на разискванията беше направено предложение от 

господин Арнаудов за корекции по въпрос 2 и въпрос 3. 

Колеги, подлагам на гласуване предложенията на господин 

Арнаудов във връзка с подготвения отговор за писмо. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм по точка 1 да не се посочва 

броят на писмата, но това че такава среща не е проведена е факт. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Но не е дължима информация по 

обществената поръчка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Това е мое мнение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Обсъждането започна, а както виждаме, 

имаме и започната процедура по гласуването. Ако някой има 

допълнителни предложения, да ги направи. Аз направих едно, 

отхвърли се. Сега сме в процес на гласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам отговорът на 

отправеното запитване по Закона за достъп до обществена 

информация да се обсъди на следващото заседание. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

ще направим работно обсъждане на отговора на писмото и след като 

се обединим към един отговор, ще бъде предложен в заседание. 

Преминаваме към точка трета. Заповядайте, господин 

Арнаудов. 

 

Точка 3. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от Общинската 

избирателна комисия – Ветово, с вх. № МИ-15-439 от 4 септември 

2020 г., където те ни се оплакват, че не си получават 

възнагражденията от община Ветово. 

Накратко, представили са командировъчни заповеди за 

изплащане на суми относно проведени заседания и дежурства, 

свързани с работата на комисията, и от началото на м. януари 2020 г. 

членовете на Общинската избирателна комисия – Ветово, не са 

получили полагащите им се суми съгласно издадените заповеди за 

командироване. 

Предвид на това обстоятелството ОИК подаде до община 

Ветово писмо, с което са направили искане да бъдат изплатени 

конкретно посочените суми на членовете на ОИК. Въпреки така 

направените уведомления до кмета на общината, не бяха предприети 

действия за изпълнение и към настоящия момент дължимите суми 

още не са изплатени. 

Колеги, ще проуча ситуацията и на следващото заседание ще 

ви докладвам какви са резултатите. Евентуално тогава ще предложа 

как да процедира Централната избирателна комисия. Засега – за 

запознаване. Намира се в моята папка от днешно заседание. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

преминаваме към четвърта точка. Господин Ивков, заповядайте. 

 

Точка 4. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, с едно писмо отговаряме на пет 

входящи номера, както следва: вх. № МИ-04-02-35, МИ-04-02-34, 

МИ-04-02-33, МИ-04-02-32, МИ-04-02-36. Всички са  от Областна 

дирекция на МВР – Велико Търново, Районно управление – Горна 

Оряховица и всички са от 2 септември 2020 г. 

Виждате, изпращаме по компетентност по мое предложение 

до кмета на община Горна Оряховица с копие до Районно 

управление – Горна Оряховица, Областна дирекция на МВР – 

Велико Търново, поради това, че в общи линии въпросите са от 

следния тип. В протокола за гласуване в коя секция е включено на 

проведените в 2019 г. избори за общински съветници и кметове 

лицето еди-кое си; в коя избирателна секция трябва да гласува 

лицето според данните за гражданска регистрация; да бъде 

изпратено заверено копие на изборния протокол от изборната 

секция, където трябва да гласува посоченото лице според данните. 

Тъй като тези книжа – избирателни списъци и протоколи на 

комисията се намират на територията на община Горна Оряховица в 

запечатано помещение, аз ви предлагам да го изпратим до кмета на 

община Горна Оряховица с едно писмо по всичките пет входящи 

преписки и копие до въпросния господин, за да се уведоми какво е 

движението на преписката му. А те да си вземат необходимите 

документи и да му дадат необходимата информация. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-393 от 2 

септември 2020 г. ви докладвам отказ за образуване на досъдебно 

производство по отношение на гражданин, гласувал в Лондон, 
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господин Х. Моля да обърнете внимание на мотивите, аз ги говоря 

тези мотиви от седем-осем години, но е глас в пустиня. 

По същество. Гражданинът, който е гласувал, се оказва след 

уточняващо писмо от община Търговище и МВР, че има служебно 

вписан адрес в Република Турция, независимо от това, че 

гражданинът не е подавал абсолютно никакви документи и 

индикации, че е в Република Турция. 

Този проблем, за който говоря от седем-осем години, потокът 

на информация от МВР към Национална база данни  на „ГРАО”, има 

съществени пробойни и не отговаря на волеизявленията на 

гражданите. Пак повтарям, не заради нещо друго, а защото 

патетиките след не знам какво си време за следващите избори ще 

започнат пак. Да, има някои данни, които не отговарят на 

действителността в потока на информация МВР-Национална база 

данни „ГРАО”. Толкова! За сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Приключихме с точка четвърта. Преминаваме към пета точка  - 

Разни. Господин Арнаудов, заповядайте. 

 

Точка 5. Разни. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-579 от 3 

септември 2020 г. от кмета на община Панагюрище, който ни казва, 

че с наше Решение № 1873-ПВР/НС/МИ/НР от 20 август 2020 г. е 

разрешен достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват 

изброените книжа. Комисията, определена с негова заповед, е 

извършила разпечатването, преместването на изборните книжа и 

материали, след което е запечатала помещението съгласно 

разпоредбите на наше Решение № 1244-МИ и ни прилагат заповедта 

на кмета и протокола. 

Докладвам ви това за сведение. 

Колеги, докладвам ви докладна записка от директора на 

дирекция „Администрация” относно изпълнение протоколно 
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решение на Централната избирателна комисия на 27 август 2020 г. 

във връзка с процедура за подбор на длъжността „главен експерт” в 

администрацията на ЦИК и последващо овакантяване на длъжността 

от класирания на първо място кандидат, считано от 28 август 2020 г. 

Проведени са контакти по телефона с класираните от второ 

до четвърто място кандидати, като е установено, че кандидатът на 

второ място е свободен и проявява интерес към длъжността. 

Кандидатът на трето място не е свободен и не проявява интерес. И 

кандидатът на четвърто място също проявява интерес и е свободен. 

Аз като член на комисията, която извърши подбора, тогава 

цялата комисия, която се състоеше от мен, от колегата Стефанова и 

от колегата Николов, харесахме кандидата на четвърто място. 

Според нас той най-добре се представи на интервюто и затова, ако 

те не са си променили мнението, предлагам Централната 

избирателна комисия да покани кандидата на четвърто място за 

сключване на трудов договор и заемане на овакантеното място. 

От друга страна, Централната избирателна комисия може да 

реши друго и да предложи позицията на кандидата, който се е 

класирал на второ място и който се е представил по-добре като общо 

класиране. 

Поставям ви го на обсъждане и предлагам да вземем 

решение, за да не стои позицията празна и пак да нямаме човек, 

който да я заеме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, аз 

подкрепям предложението на господин Арнаудов. Участвах в 

комисията, която проведе избора на завеждащия „Човешки ресурси”. 

Наистина с оглед на процесуална икономия и най-вече с оглед на 

това, че конкурсната процедура беше твърде задълбочена, явиха се 

доста кандидати, 19 или 20, ние класирахме четирима участника. 

Подкрепям предложението да предложим на четвъртия участник, без 

конкурс този път, на база на резултата от предишния и на 
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проведеното събеседване в такъв широк форум, с толкова много 

кандидати, Централната избирателна комисия да сключи трудов 

договор. Ако желае. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване предложението за овакантената длъжност 

специалист „Човешки ресурси” да бъде назначена Т. Р. Д. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 8 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 4 

(Александър Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков). 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Колеги, по мой доклад на 

27 август изпратихме писмо до Окръжен следствен отдел – Велико 

Търново, относно това, че предоставяме заверено копие на 

декларация по чл. 33, ал. 2, за конкретно лице за целите на висящо 

дознание. В писмото уточнихме, както е обичайно, че с оригинала на 

декларацията може да се запознаят съответните органи в 

Централната избирателна комисия. 

Докладвам за сведение, че е постъпило телефонно обаждане в 

Централната избирателна комисия за това, че по повод на нашето 

писмо господин М. Л. М., вещо лице, назначено в рамките на 

дознанието, ще посети Централната избирателна комисия, той е 

криминалист, за да извърши графологична експертиза на 

оригиналния текст. 

Това – за сведение. 

Второ, докладвам също така за сведение, че в Централната 

избирателна комисия е постъпила покана за обучителен семинар с 

вх. № ЦИК-00-492 от 4 септември 2020 г. Темата на семинара е 

промени в правната уредба за обществените поръчки, модулите на 

Централната автоматизирана информационна система. Семинарът е 

на 6 и 7 октомври 2020 г. Поканата е качена в папка „Семинари”. 
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Докладвам го за сведение и който член на Централната избирателна 

комисия желае, може да прояви интерес и да се запише. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-00-484-1 от 4 септември 2020 г. Писмото е от 

„Информационно обслужване” и е относно изпратени запитвания за 

пазарно проучване за доставка на машини и специализиран за тях 

софтуер за машинно гласуване. Във връзка с проведената среща с 

„Информационно обслужване” на 4 септември те ни изпращат 

запитванията по доставка на машини и специализиран за тях 

софтуер за машинно гласуване, изпратени по електронната поща на 

шест компании (изброени са в писмото). 

Запитванията са с приложените технически спецификации до 

съответните компании. Докладвам писмото за запознаване. 

На последното проведено заседание докладвах за запознаване 

писмото с вх. № ЦИК-00-491 от 4 септември 2020 г. Припомням, че 

писмото беше от Държавна агенция „Национална сигурност” и е 

становище по изпратения им за съгласуване проект за технически 

спецификации за специализираните устройства за машинно 

гласуване. Тъй като в становището им има предложения, които не са 

конкретизирани, предлагам да изпратим писмо до тях със следното 

съдържание: 

„Във връзка с ваше писмо с рег. № И-23-93 от 2 септември 

2020 г. относно предоставеното становище по техническата 

спецификация за специализираните устройства за електронно 

машинно гласуване ви молим да ни предоставите конкретни 

текстове по направените от вас предложения.” 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

чухте предложението на господин Войнов. Имате ли допълнения 

към него? 

Подлагам на гласуване изпращането на писмо до Държавна 

агенция „Национална сигурност”. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за - 10 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Александър 

Андреев). 

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

00-490 от 4 септември 2020 г. Писмото е от Александър Чобанов от 

„Българските машини за гласуване” и е отговор на наше писмо от 1 

септември 2020 г. В писмото се твърди, че новата машина за 

гласуване БМГ-4 отговаря на техническите спецификации в 

изборите за членове на Европейския парламент. Цената на една 

машина е посочена с включен всичкия необходим софтуер за 

кандидатските листи за следващите избори. За замяната на всичкия 

необходим софтуер за всеки последващ избор след парламентарните 

избори също е посочена цената, която ще струва за 12500 машини. В 

писмото се декларира, че може да се произведат необходимото 

количество машини до изборите, когато и да са те. 

Докладвам писмото за запознаване. 

И последното писмо, което искам да ви докладвам, е с вх. № 

ЦИК-11-75 от 3 септември 2020 г. Писмото е от Л. М. С него ни 

изпраща няколко предложения. Първото е автоматизирана система 

за генериране и разпечатване на протокол, готов за предаване от 

СИК на РИК. Това става, като избирателят нанася вота си с 

комбиниран инструмент, син химикал и сканираща оптика. Второто 

предложение е да се транспортира криптиран заключен протокол на 

СИК до сървъра на „Информационно обслужване”. Третата идея е за 

стимулирано гласуване, като по този начин изборната активност ще 

се увеличи драстично. 

За съжаление всички предложения на господин Л. М., 

колкото и да са авангардни, противоречат на разпоредбите на 

Изборния кодекс. Затова докладвам писмото за сведение. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

преминаваме към следващ докладчик. Госпожо Стойчева, 

заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, във връзка с наше 

писмо до Главна дирекция „ГРАО” за извършване на проверка на 

списък по кметства на кандидатите за кметове, регистрирани за 

участие в новите избори на 27 септември 2020 г. сме получили 

писмо от Главна дирекция „ГРАО”, с което ни уведомяват, че 

извършената проверка на регистрираните кандидати за кмет на 

кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, кмет на кметство 

Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас, кмет на кметство 

Водно, община Дулово, област Силистра, отговарят на условията на 

чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Предлагам да приемем протоколно решение, с което да 

уведомим съответните общински избирателни комисии за това 

обстоятелство. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: И още няколко писма, колеги. По 

повод на наше писмо, изпратено до кметовете на общини, в които 

ще се проведат нови или частични избори на 27 септември 2020 г., 

сме получили отговор относно броя избиратели по секции, броя на 

вписаните в Част втора на избирателните списъци и броя подадени 

заявления, декларации за вписване в избирателния списък, 

информация за сключен договор с Печатницата на БНБ за 

отпечатване на бюлетините и на изборните книжа, както и 

информация за предприети мерки за осигуряване на безопасни и 

здравословни условия за всички участници в изборния процес.  
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Такива писма са получени от кметовете на община 

Търговище, на община Исперих, на община Плевен, община Айтос, 

община Луковит, община Вълчи дол и община Сапарева баня. 

Получили сме и подробни указания, дадени от областните 

управители на Областна администрация – Враца, както и на 

Областна администрация – Ямбол, за всички предприети мерки за 

опазване здравето на гласоподавателите и на всички участници в 

изборния процес на 27 септември 2020 г. 

Предлагам цялата информация, получена по отношение на 

броя на избирателите по секции, на вписаните в Част втора на 

избирателните списъци, както и информацията за сключените 

договори с Печатницата на БНБ, да бъде качена в обобщената 

таблица и публикувани на интернет страницата на ЦИК в 

съответната папка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

във вътрешната мрежа в моята папка е публикуван проект на 

решение във връзка с нуждата от актуализация на състава на 

работните групи в Централната избирателна комисия. Моля да се 

запознаете. Заличаваме в т. 1.4. името на госпожа Стоева и правим 

допълнение с господин Николов в работна група „Машинно 

гласуване”. Господин Андреев отпада от тази група. 

Колеги, процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е № 1885. 

И, колеги, във връзка с взето решение за прекратяване 

правомощията на госпожа Стоева е необходимо Централната 

избирателна комисия да изплати парично обезщетение за 

неизползван платен отпуск в размер на 18 дни. 

Моля за одобрение и упълномощаването ми да подпиша 

заповедта и акта за напускане. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров,   Ерхан Чаушев, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило писмо с вх. № ЦИК-00-32 от 28 август 2020 г. от 

господин П. П., който беше задал първоначално един въпрос, 

свързан с проекта за изграждане и внедряване на система за 

дистанционно електронно гласуване, на което ние му отговорихме, 

че все още е в действие този проект, по който бенефициент е 

Държавната агенция „Електронно управление”, ние сме партньори и 

че срокът за изпълнението на самия проект е удължен до края на 

тази година. 

В тази връзка той ни е пуснал ново писмо, което е на мой 

доклад съвместно с колегите Арнаудов и Войнов, в което пита какви 

са причините за удължаване на срока за изпълнението, кога е срокът, 

в който е предвидено изпълнението на дейностите, и кои дейности 

са изпълнени към момента, както и каква част от финансирането е 

усвоено. 

Предлагам на господин П., тъй като е оставил телефон, да му 

отговоря по телефона, тъй като моето предложение е да го насочим 

към бенефициента по проекта, а именно Държавната агенция 

„Електронно управление” и оттам да получи необходимата 

информация, тъй като всички въпроси се отнасят към Държавната 

агенция „Електронно управление”, а не към партньора. Тоест какви 

средства са усвоени, какви дейности предстоят и в какви срокове 

считат че трябва да бъдат извършени. 

Това е моето предложение – по телефона да му предоставим 

информация. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване на протоколно решение да упълномощим 

господин Андреев да се съобщи информацията по телефона. 



 18 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колеги, изчерпихме дневния ред. Някой друг, който желае да 

се включи в днешното заседание? Не виждам. 

Обявявам следващото редовно заседание за четвъртък, 

10 септември, от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 15,20 ч.) 

 

 

   ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      Кристина Стефанова 

 

   За СЕКРЕТАР: 

      Силвия Стойчева 

 

 

 

Стенограф: 

 Стойка Белова 


