
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 241 

   

На 15 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 

изчислителния пункт към ОИК. 

 Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Докладват: Бойчо Арнаудов, Катя Иванова 

3.  Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

 Докладват: Цветанка Георгиева, Георги Баханов 

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

наказателни преписки. 

 Докладва: Николай Николов 

5. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

 Докладват: Мирослав Джеров, Ивайло Ивков 

6. Разни. 

 Докладват: Димитър Димитров, Таня Цанева, 

 Бойчо Арнаудов, Кристина Стефанова, Катя 

 Иванова, Силвия Стойчева, Йорданка Ганчева, 

 Емил Войнов, Николай Николов, Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 
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Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

ОТСЪСТВАХА:  Александър Андреев и Мария Бойкинова. 

 

Заседанието бе открито в 11,00 ч. и председателствано от 

госпожа  Таня Йосифова и госпожа Силва Дюкенджиева – 

заместник-председатели на Комисията.  

 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Добър ден, 

уважаеми колеги, откривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

По дневния ред има ли колеги, които искат да се включат? 

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, госпожо председател, да 

ме включите в трета точка – Доклади относно искания за изплащане 

на възнаграждения на ОИК. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Добре. Други 

колеги? 

Ако няма други колеги, моля процедура по гласуване на 

дневния ред. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

По първа точка от дневния ред докладва господин Войнов. 

 

Точка 1. Проект на решение относно определяне размера на 

възнаграждението за извършване на компютърна обработка в 

изчислителния пункт към ОИК. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моята папка 

има проект за решение относно определяне размера на 

възнаграждението за извършване на компютърна обработка в 

изчислителния пункт към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на 

кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на 

протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на 

интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с 

резултатите от произвежданите нови и частични избори на 27 

септември 2020 г. 

Предлагам на основание чл. 456 във връзка с чл. 464 от 

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

компютърна обработка в изчислителния пункт към ОИК на 

произвежданите на 27 септември 2020 г. нови и частични избори за 

кметове на кметства и за кметове на две общини да приемем 

следното решение: 

Първо, да определим възнаграждението на преброителя за 

компютърната обработка в изчислителните пунктове към 

общинските избирателни комисии, поддръжката на регистри, 

проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, 

сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на 

информацията на интернет страницата на ОИК и създаването на база 

от данни с резултатите от произвежданите избори на 27 2020 г. нови 

и частични избори, така както са изброени в списъка към точка 1 с 

определените суми. 

Второ, при евентуално произвеждане на втори тур на 

изборите да определим възнаграждението съгласно за всяка от 

изброените общински избирателни комисии. 

И трета точка, възнаграждението при произвеждане на нови 

избори е за сметка на държавния бюджет, а при произвеждане на 

частични избори е за сметка на общинския бюджет. 

Има изготвено становище от главния счетоводител в 

дирекция „Администрация” на Централната избирателна комисия, 

според което така посочените в проекта за решение суми за 
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възнаграждение отговарят на Приложение № 1 от Договор № 8 от 13 

август 2020 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги. 

Ако не възразявате, можем да започнем да гледаме проекта 

на решение страница по страница. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: По първа страница в „относно” в 

предпоследния ред ще стане с резултатите не от провежданите нови 

и частични избори, а „с резултатите от насрочените нови и частични 

избори”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, ако няма 

други бележки, предлагам да преминем към режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1889. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в моята папка има предложение за 

писмо, което да изпратим до кметовете на общините, в които се 

произвеждат частични избори, с което приложено да им изпратим 

копие от решението, което преди малко приехме, и да ги 

информираме, че съгласно точка 3 от решението възнаграждението 

при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския 

бюджет и че възнаграждението се дължи при извършване на 

компютърна обработка в изчислителния пункт към ОИК. Копие от 

това писмо да бъде изпратено и до „Информационно обслужване”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, имате 

думата. 

Ако няма възражения, Моля, колеги, процедура по гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли, господин Войнов? Не. 

По втора точка от дневния ред има думата господин 

Арнаудов. 

 

Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община Белица 

с вх. № МИ-06-585 от 14 септември 2020 г., с което ни изпраща 

документи, свързани с отваряне на запечатано помещение, 

съхраняващо изборни книжа и материали от изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Изпраща ни своя 

заповед за отваряне на помещението и за назначаване на комисия, 

както и протокол на комисията от разпечатване на помещението и 

писма на началника на Районно управление – Разлог, във връзка със 

заведена преписка и подаден сигнал от Централната избирателна 

комисия до Районна прокуратура – Разлог, със списък с подадени 

лица, гласували в нарушение на Изборния кодекс. 

Докладвам ви го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Друг доклад 

имате ли, господин Арнаудов? 

Госпожа Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централна 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-584 от 10 

септември 2020 г. от кмета на община Хисаря. Със същото писмо 

кметът ни уведомява, че е отворено запечатано помещение във 

връзка с изтичане на срока на съхранение и необходимостта от 
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извършване на експертиза, научно-техническа обработка и 

предаване на отдел „Държавен архив” – Пловдив, на книжа и 

материали от изборите за общински съветници и кметове, 

произведени през 2015 г. 

Писмото е комплектувано с всички необходими документи 

съгласно наше Решение № 1244-МИ: заповеди за назначаване на 

комисия, протоколи от работата на комисията, както и самото писмо 

на отдел „Държавен архив” – Пловдив. 

Докладвам ви преписката за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Друг 

доклад имате ли?  

Трета точка. Госпожа Георгиева има думата. 

 

Точка 3. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

искане за изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна 

комисия – Тутракан, вх. № МИ-27-268 от 10 септември 2020 г. за 

проведено едно заседание на 14 август 2020 г. в присъствието на 

председател, двама заместник-председатели, секретар и шестима 

членове на комисията във връзка с прекратяване пълномощията на 

общински съветник поради смърт и обявяване на следващ от 

съответната кандидатска листа. 

Налице са всички необходими документи, приложени са в 

преписката, включително контролен лист и счетоводна справка. 

Сумата е в размер на 554,61 лева. Предлагам ви с протоколно 

решение да я одобрим. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата за 

изказвания, колеги. 

Ако няма, режим на гласуване за изплащане 

възнаграждението на ОИК – Тутракан. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 
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Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Има думата за доклад в същата точка господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

преписка с вх. № МИ-27-269от 14 август 2020 г. от Общинската 

избирателна комисия – Генерал Тошево. Заявлението е за изплащане 

на възнаграждение за проведено едно заседание от Общинската 

избирателна комисия – Генерал Тошево. Същото е проведено на 4 

септември 2020 г. Изпратен ни е протокол от 4 септември, както и 

решение на Общинската избирателна комисия – Генерал Тошево. 

Решението и протоколът от заседанието са във връзка с предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник от коалиция 

„БСП за България” и обявяване за избран за общински съветник 

следващия от листата на коалиция „БСП за България”. 

Преписката е комплектувана с необходимите документи 

съгласно решението на Централната избирателна комисия. Искането 

е подписано от председател и секретар и подпечатано с печата на 

ОИК. Изпратените копия от протокола и от решението са заверени с 

„Вярно с оригинала”. Има изготвен контролен лист от 

счетоводството на Централната избирателна комисия и счетоводна 

справка. Участващите в заседанието са дванадесет в състав: 

председател, двама заместник-председатели, секретар и 8 члена на 

Общинската избирателна комисия – Генерал Тошево. 

Общата сума за изплащане е в размер на 661,01 лева с 

включени осигурителни вноски. Предлагам да вземем решение, с 

което да одобрим изплащането на тези възнаграждения на колегите 

от ОИК – Генерал Тошево. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги, за изказвания. 

Ако няма, моля режим на гласуване за изплащане 

възнаграждението на ОИК – Генерал Тошево. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

По точка четвърта има думата господин Николов. 

 

Точка 4. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам ви съобщение с вх. № МИ-08-27-2 от 11 септември 2020 

г. от Върховния административен съд, с което ни е изпратено 

Определение № 11501 от 9 септември 2020 г. по дело 4391. Във 

връзка с определение на Върховния административен съд от 13 май 

по същото дело, по което е допълнено решение на Върховния 

административен съд и Централната избирателна комисия е осъдена 

да плати 429 лв. разноски, съответната страна е поискала увеличение 

на тези разноски от 429 лева. По това искане с въпросното 

определение от 9 септември Върховният административен съд се е 

произнесъл, като е оставил без разглеждане искането за увеличаване 

на размера на разноските до 1500 лв. приблизително с аргумента, че 

това искане не е направено своевременно и няма основание да се 

произнесе по него.  

Докладвам за сведение. 

Второ, предлагам във връзка с касационно административен 

характер дело № 4583/2020 г., насрочено за 18 септември, петък, от 

13,30 ч. в Административен съд – София-град, предлагам 

юрисконсулт Радославова да бъде определена за процесуален 

представител по делото. Делото е с предмет решение на Районен съд 

– София, с което е отменено Решение № 589-ЕП от 7 август 2019 г. 

на Централната избирателна комисия. Ние сме в позиция на 

касационен жалбоподател. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги. Други предложения, изказвания? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Пета точка, колеги, от дневния ред. Господин Джеров има 

думата. 

 

Точка 5. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо 

председателстващ. Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЕП-04-02-

113-1 от 9 септември 2020 г. Писмото сме получили от Областна 

дирекция на МВР – Варна, с конкретно питане по отношение на 

лице дали е имало възможност да гласува в изборите за Европейски 

парламент в Абу Даби, при условие, че ОЕ не е държава член на 

Европейския съюз. 

В тази връзка съм подготвил писмо, може да се запознаете в 

моята папка от днес със съдържанието му и ако нямате възражения, 

въпроси и допълнения, да гласуваме съответното писмо и да бъде 

изпратено на Областна дирекция на МВР – Варна, началник отдел 

„Икономическа полиция”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, ако няма 

изказвания, 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, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли? Нямате. 

Господин Ивков, заповядайте. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: В моята папка виждате проект за отговор 

до Министерството на вътрешните работи, Областна дирекция – 

Сливен. На глед е простичко, вижте проекта за отговор, че не може 

да изпратим оригинал и могат да се запознаят от 10 до 17 ч. тук. Но 

ние вече сме им изпратили заверено копие от исканата декларация – 

искат една декларация по досъдебно производство за лице, което е 

гласувало в Токио. Прокурорът ни казва така: „Необходимо ни е да 

ни бъде предоставена в оригинал и ще ви бъде върната след 

отпадане на необходимостта от послужване.” 

Аз ви предлагам отговор, че ние сме им изпратили вече 

заверено копие и че може да се запознае тук, обаче се колебая дали 

пък не трябва да изпратим оригинала на декларацията и след като 

приключи производството, да ни бъде варната. 

(Обсъждане извън микрофон.) 

ИВАЙЛО ИВКОВ: След кратка историческа справка по 

практиката на ЦИК в подобни случаи ви предлагам този проект на 

отговор, че вече сме изпратили заверено копие, а с оригинала може 

да се запознае в удобно за него време от 10 до 17 ч. в седалището на 

Комисията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги, по проекта за отговор. 

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли, господин Ивков? 

Преминаваме към шеста точка. Господин Димитров е първи 

докладчик. 

 

Точка 6. Разни. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо 

председателстващ. Докладвам черновата на един отговор на писмо, 

което е пристигнало    от  господин   И. И., който работи в 

Европейски университет във Флоренция и се интересува в рамките 

на някакъв проект от гласуването на българската диаспора. И тъй 

като на нашата страница имаме резултатите след 2005 г. в 

електронен вид, въпросът му е как би могъл да намери резултатите 

от изборите преди това. 

Отговорът е сравнително елементарен: „Интересуващата Ви 

информация за резултатите от изборите между 1991 до 2001 г. е 

налична на хартиен носител, като бюлетин с изборните резултати от 

съответната изборна година.  

Копие от хартиените бюлетини можете да намерите в 

Централната избирателна комисия, библиотеката на Народното 

събрание, Националната библиотека и др. 

Записите на резултатите от секционните избирателни 

комисии извън страната са интегрирани в базата данни за всеки от 

интересуващите Ви избори.” 

Това е едно любезно, пренасочващо писмо. Не е първият 

отговор, който е подобен, така че не знам дали трябва да гласуваме 

или е за сведение. Пристигнало е по имейл и по имейл ще 

отговорим. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

стандартен отговор. 

Ако няма изказвания, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Устно, колеги, би следвало да ви 

докладвам участието ми в конференцията онлайн на АСЕЕЕО. В 

рамките на конференцията имаше два доклада, които си заслужава 
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да погледнете. Важният доклад според мен беше този, който Фоско 

Пилиани като менажер на фейсбук за изборите в Европа, Африка и 

т.н. представи. 

Фейсбук има нов начин на контрол върху потока от 

информация, който минава през фейсбук, има тристепенен контрол. 

Не навлизам в подробности, това, което нас ни интересува, е, че има 

създадена фейсбук и инстаграм библиотека, в която се публикуват 

обемите от информация, която е свързана с изборите. Ако искаме да 

получим някакъв вид доклад или представа за това как изглеждат 

българските избори в фейсбук, трябва да направим опит, да се влезе 

в директория ет лайбръри, което е всъщност библиотека за всички 

публикувани съобщения. Имат много строг контрол, тристепенен, 

върху това кой публикува, какъв е източникът, може да бъде само 

локален, тоест регистриран в страната, за която се отнася 

въпросното съобщение. Поръчах на Цвети да изкопира тази 

презентация, тя може да има някакво отношение, наистина зависи от 

съответните местни законодателства, тъй като знаете, че фейсбук у 

нас не знам дали е регистриран като доставчик, но ние го приемаме, 

че не е доставчик в онзи смисъл, в който са медиите доставчици. 

Това е за обща информация. Ще сложа в папката 

„Конференции” тази презентация, която според мен е важна. 

Имаше и няколко други, разбира се, но те се отнасяха до 

американски избори, до наблюденията в Обединените нации и т.н. – 

неща, които малко ни засягат. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Каза, че имаме достъп до някаква си 

библиотека, създавана от тъй наречения фейсбук. Каквото и да значи 

това! Кой фейсбук? Целия, по райони, по държави и т.н.? Това – 

едно. 

С една дума, този достъп там, където събирали някаква си 

информация  (неясно кой фейсбук, както казах) достъпът свободен 

ли е? 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Достъпът е свободен, но ние може 

да имаме достъп само като институция. Не може да има публикуване 

във фейсбук на каквито и да са рекламни материали от юридическо 

или физическо лице, които се отнасят до кампания избори, което не 

е регистрирано в страната. Във въпросната библиотека ще може да 

се намери кой е авторът, какъв е източникът, каква е цената, 

заплатена, за да може да се върти през фейсбук въпросната реклама 

или рекламно съобщение. За 95 страни се поддържат национални 

библиотеки, тоест има библиотека, която се нарича „България”, и в 

нея има всички реклами, които минават през фейсбук. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тук става въпрос само за реклами ли? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И то политически реклами, които 

се отнасят до избори. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Но чак сега се изясни. Както и да е, тук 

става въпрос за някакви си политически реклами, които са 

излъчвани от територията на някаква си държава, включително и 

България. Нали така? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Точно така. Обяснявам, че не може 

да се излъчва от друга страна реклама, свързана с български избори. 

Презентацията съдържа пет-шест таблици и ако има нещо… 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Явно няма да има, ама аз да си кажа 

рецитацията. Тук казахме тристепенен контрол. Значи фейсбук 

осъществява тристепенен контрол върху това какви реклами, 

действия и т.н. се правят на територията на една държава. Какъв е 

този тристепенен контрол, техен ли? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е техният вътрешно-

ведомствен контрол, в който най-напред отделят потока от 

политическа реклама, след това установяват и идентифицират какъв 

е източникът, каква е платената сума и доколко той е надежден. И 

това нещо може да се намери във въпросната библиотека. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С една дума, има някакви си експерти, 

въоръжени с някакви си машини, които правят отсейване на нещо, 

което се публикува на територията на една държава. И го архивират 
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по някакъв си начин. Най-накрая супервайзерът евентуално заявява: 

това става, това не става. А слагат ли едни жълти, червени или не 

знам какви си точки? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Те имат нова политика, която 

установява автентичността на съдържанието и премахват 

съдържание, което не е достоверно. И само от достоверните създават 

въпросната библиотека. Имат доста солиден нов начин на контрол и 

той е най-вече защото американците го желаят. Не знам дали за 

България има смисъл, но ще пробвам. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С една дума фейсбук се превръща в 

министерство на истината по една книга, наречена „1984 г.” и 

министерството на истината започва да слага и да ликвидира нещо, 

което не харесва на едни хора, цензори, те са цензори, заедно с 

машините, разбира се, и програмките и общо взето ни представят по 

този начин реалността за нашата мила държава. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не говорим за универсална 

реалност, а само за тази, която тече през техния поток информация, 

то има и много други потоци. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ами защо правим това обучение? За да ти 

кажат: аз съм решил така! 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е конференция, в която се 

представят различни доклади. Това са представили на тази 

конференция във втория панел в първия ден и ми се стори най-

интересната. Избрал съм я измежду 16 различни доклада, които имат 

относително малко значение за нашата реалност. Иначе всички 

доклади са публикувани, но вътре ще намериш доклад от името на 

IDEA, за равенството на мъжете и жените. Ние сме в тази 

благоприятна ситуация да сме в тези 35 процента, в които има 

равенство в Европа, в Африка има само двама председатели и т.н. Да 

не обяснявам. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, министерството на истината вече 

започна. Все пак аз предлагам да влезем в този достъп, за да видим 

общо взето министерството как работи. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Затова го и докладвах. Ще бъде 

любопитно да се влезе в тази библиотека да се погледне какво има за 

България въобще. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Други 

изказвания има ли, колеги? 

Колеги, ще направим 30 минути почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

продължаваме заседанието. Има думата госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви с вх. № 

ЦИК-07-122 електронното издание на IFES – Международната 

фондация за изборни системи, с което ни информират, че на 24 

септември от 14 ч. до 15,30 ч. ще се проведе уебинар на тема 

„Администриране на изборите в Европа по време на пандемия”. По-

конкретно, тази сесия ще бъде насочена към участие на хората с 

увреждания. 

Докладвам ви го за запознаване и ще бъде качено в папка 

„Международна дейност”. 

Докладвам ви писмо, което получихме на 8 септември от 

госпожа   Ю.  Х.  от в. „Катапулт мегъзин”, което се издава в 

Германия. Госпожата пише статия относно гласуване по пощата в 

Европейския съюз и се интересува какви са регулациите в нашата 

страна, има ли промяна, свързана с корона пандемията. 

Докладвам ви го за сведение, не предлагам отговор, че в 

България няма такъв вид гласуване, тъй като молбата е била на 

следващия ден да получи отговор, който мина вече. 

Получили сме чрез Министерството на външните работи 

открита грама от ОССЕ, с която ни информират, че набират 28 

дългосрочни наблюдатели за парламентарните избори, които ще се 

състоят на 31 октомври т.г. в Грузия. За сведение. 
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Докладвам ви информация от електронното издание на 

АСЕЕЕО, в което информират за провежданата 29-та годишна и 

Генерална асамблея на АСЕЕЕО, като в този материал има и 

насрочени избори и видове в определени държави до края на 2020 г. 

Може да се запознаете. 

Докладвам ви за запознаване писмо от ICPS Международния 

център за парламентарни изследвания, с което ни информират, че на 

23 септември ще се проведе семинар онлайн „Пандемията и 

устойчиво планиране при осигуряване на изборите от страна на 

органите за управление на избори”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря, 

госпожо Цанева. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. 

№ ЦИК-07-120 от Европейската мрежа за координация на избори, с 

което ни канят да участваме във видеоконферентна среща, която ще 

се проведе в петък, 25 септември, на две части – от 10,30 ч. до 12,30 

ч. и от 15 до 17 ч. Тя ще бъде открита от комисаря по правосъдие на 

Европейския съюз. Даден е линк за регистрация и последният срок 

за регистрация е 21 септември, понеделник. 

Освен това са представили и проект на дневен ред, както и 

основни въпроси, които ще бъдат дискутирани. Докладвам ви го за 

сведение. 

Следващото е писмо от Секретариата на A-WEB, постъпило в 

Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-07-119. Те казват, че 

за м. септември ще публикуват новинарска рубрика и ни приканват, 

ако имаме да споделим с тях интересни неща, да им ги изпратим. 

Отново за сведение и запознаване. 

Следващото, колеги, мисля, че е докладвано и от колегата 

Цанева. Отново става въпрос за един уебинар, който ще се проведе 

на 16 септември, тоест утре, от 11 ч. централноевропейско време, 

което значи 12 ч. българско време. Даден е линк, ако някой проявява 
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желание, може да се включи. Уебинарът е на тема „Начини за 

преодоляване на предизвикателствата на COVIT 19 от гледна точка 

на провеждане на избори, политики и технологическа перспектива”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз считам, че преписки, 

които касаят уебинари и въобще семинари на тема избори по време 

на пандемия, не би следвало да се докладват в Централната 

избирателна комисия за сведение и който пожелае, да се включи. 

Защото всеки един от нас като член на Централната избирателна 

комисия, когато пожелае, би следвало да му се даде мандат от ЦИК 

и да вземе отношение.  

Предлагам госпожа Цанева като ръководител на група да 

събере групата и да обсъди и с оглед какви уебинари и семинари 

има, да преценим и да се предложи на Централната избирателна 

комисия да вземе участие. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин 

Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, както казах, това е докладвано 

от госпожа Цанева най-вероятно преди 15-тина дена, никой не е 

проявил желание. Аз го докладвам за последен път, защото 

уебинарът е утре. Досега никой не е проявил интерес към него. Не че 

колегата Цанева не го е докладвала, докладвала го е тогава, след 

това при мен преписката е с индекс 4, което значи, че три пъти 

досега е докладвано това нещо. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Реплика. Колега Арнаудов, не знам 

кое наложи вие да защитавате колегата Цанева. В никакъв случай в 

изказването ми не се съдържаше нито упрек към колегата Цанева, 

нито упрек към вас като докладчик, просто изразих принципна 

позиция, а не дори по конкретната преписка, която докладвахте. 

Просто взех повод от вашия доклад. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин 

Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Разбирам принципната ви позиция и аз 

съм съгласен с нея. Но това, което докладвах, е докладвано четири 

пъти, никой не е проявил желание да участва в него. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Друг доклад 

имате ли, госпожа Арнаудов? Заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: От Министерството на външните 

работи е изпратен доклад от Бюрото за демократични избори и права 

на човека. Търсят се наблюдатели за мисия на 25 октомври 2020 г. за 

местни избори в Украйна. Поканата е за изпращане на 80 

дългосрочни наблюдатели. 

И следващото е, на 1 ноември, президентски избори в 

Република Молдова, покана за изпращане на 26 дългосрочни 

наблюдатели. 

И двете са за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да се изпрати на 

Обществения съвет към ЦИК за сведение, каквато е практиката на 

Централната избирателна комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Изказвания има 

ли? 

Процедура по гласуване предложението на госпожа Ганчева. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 3 (Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Севинч Солакова).  

Колеги, ще направим обедна почивка до 14,30 ч. и 

заседанието ще продължи, ще го води госпожа Дюкенджиева.  
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(След почивката.) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, 

заседанието на Централната избирателна комисия продължава. Аз 

съм упълномощена от госпожа Йосифова да водя заседанието, тъй 

като госпожа Йосифова и господин Димитров са представители на 

Централната избирателна комисия на заседанието на Правната 

комисия, така както беше обсъдено на работна група, заедно със 

становището на Комисията. 

Продължаваме по дневния ред. Госпожо Стефанова, 

заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря. Колеги, във 

вътрешната мрежа в моята папка е публикувано писмо, което е 

адресирано до Българска народна банка, с което я уведомяваме за 

взетото наше протоколно решение за временно изпълняващ 

председателстващ на Централната избирателна комисия. 

Моля за одобрение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Стефанова. Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Георги Баханов, Емил 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-506 сме 

получили писмо от Държавна агенция „Архиви”, с което ни 

предоставят констативен протокол за проверка. Моля да се 

запознаете и да ме упълномощите да го подпиша. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на госпожа Стефанова. Има предложение за 

подписване от нея на протокола между Централната избирателна 
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комисия и Държавна агенция „Архиви” и единият екземпляр ще 

бъде върнат на Държавна агенция „Архиви”. Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 11 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Баханов, Йорданка Ганчева). 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-60 е 

постъпила докладна записка от госпожа Манолова, с което дава 

предложение да се актуализира информацията на официалния сайт 

на ЦИК, като се преструктурира информацията в „Нормативни 

документи” с три подрубрики: подрубрика „Нормативни актове”, 

подрубрика „Вътрешни актове”, подрубрика „Други документи”. 

Моля да се запознаете и да одобрим направената 

актуализация на сайта. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на госпожа Стефанова. 

(Обсъждоне извън микрофон.) 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, ще ни трябва малко 

време. Предлагам да го обсъдим в работна група. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Стефанова, имате ли друг доклад? Заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-3-3 от 

14 септември сме получили предложение за онлайн обучение във 

връзка с работата с електронната система за обществени поръчки. 

Докладвам го за информация. 

Във вътрешната мрежа в моя папка е публикуван проект на 

информационно табло, предназначено за новите и частични избори 

на 27 септември 2020 г. Моля да го погледнете. Идеята е да 

подпомогнем общинските избирателни комисии във връзка с 

провеждането на частичните и нови избори на 27 септември. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване 

на текста на информационното табло. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Георги Баханов, Емил 

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

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подготвила съм писмо, с 

което да изпратим предложения текст за информационно табло, 

както и предлагам текстът да бъде публикуван в секциите „Нови 

избори” и „Частични избори” със заглавие „Информационно табло”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, във вътрешната мрежа е публикуван проект за писмо, 

с което молим „Информационно обслужване” да коригира 

допуснати неточности в публикувани решения. Моля да се 

запознаете и да одобрим изпращането на писмото. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

виждате проекта на писмо. Има ли предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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Госпожо Стефанова, имате ли друг доклад? Нямате. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, в моята папка 

може да се запознаете с информация от госпожа Милена 

Радославова, главен юрисконсулт в дирекция „Администрация” 

относно справки в регистъра на населението Национална база данни 

„Население”. Тя ни информира, че за периода 3 юли 2020 г. до 9 

септември 2020 г. няма постъпили искания за извършване на 

справки в регистъра, поради което не са изготвени такива. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад имате ли, госпожо Стефанова? Не. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо 

председателстващ. Колеги, връщам на доклад преписка от 

Общинската избирателна комисия – Добричка, с която те ни 

информираха, че до настоящия момент нямат изплатени никакви 

възнаграждения за съответния период, посочен в писмото, и молят 

да бъдат предприети съответни действия. 

Предлагам ви проект на писмо, адресирано до кмета на 

община Добричка, с копие до Общинската избирателна комисия – 

Добричка, с което ние уведомяваме, кмета на община Добричка, че 

след представяне на всички изискуеми документи от Общинската 

избирателна комисия следва да се изплащат месечните 

възнаграждения на членовете на ОИК – Добричка. 

Предлагам ви да гласуваме този проект. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Ганчева. Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 

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

няма. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № ЧМИ-00-10 от 14 септември 2020 г. Писмото е от 

„Информационно обслужване” и с него ни информират, че са 

реализирали дейностите съгласно заявка, приложена към писмо с вх. 

№ ЧМИ-00-7 от 4 септември. Припомням, че с протоколно решение 

на 4 септември заявихме предоставяне на услуги от 

„Информационно обслужване” по усъвършенстване на софтуерните 

системи по Договор № 8 от 13 август 2020 г. между Централната 

избирателна комисия и „Информационно обслужване”. 

Към писмото са приложени два екземпляра на приемно-

предавателен протокол за приемане изпълнението на дейностите и 

един брой CD, включващ актуализирана налична документация, 

актуална версия Source code.  

Предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение за приемане на изпълнението на дейностите по заявка изх. 

№ ЧМИ-00-7 от 4 септември 2020 г. за усъвършенстване на 

софтуерните системи във връзка с насрочените нови и частични 

избори на 27 септември 2020 г. Да бъдат подписани и приложените 

предавателно-приемателни протоколи и извършено плащането на 

9960 лв. без ДДС. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на господин Войнов. Има ли други 

предложения? 

(Обсъждане извън микрофон.) 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, ще оттегля засега докладването на 

това писмо, за да се изготвяне на становище и контролен лист от 

финансовия контрольор. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Имате ли 

друг доклад, господин Войнов? Не. 

Господин Николов, заповядайте. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, имам да 

докладвам два въпроса за сведение. Първият ми въпрос е следният. 

С писмо вх. № ЦИК-00-504 от 10 септември 2020 г. сме получили 

поредния пети Информационен бюлетин от Комисията за защита на 

личните данни. Той е публикуван в общата папка „Местни избори” в 

„Бюлетини на Комисията за защита на личните данни”. 

Вторият ми въпрос също е за сведение, както казах. 

Получили сме на 9 септември 2020 г. в 23,07 ч. благодарствено 

писмо  от  госпожа    М.  П.   по  повод   на   отговора, който  и 

дадохме във връзка с питането й как би могла да гласува на изборите 

за Народно събрание във Федерална република Германия. Госпожа 

П.   казва: „Благодаря много за бързия и изчерпателен отговор! 

Желая здраве и всичко добро на всички вас!” 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на 

първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 г. и на 

актуализираните бюджетни прогнози за 2022 и 2023 г. от 8 

септември 2020 г. в срок до 15 септември 2020 г. в Министерството 

на финансите ЦИК трябва да представи своя проектобюджет за 2021 

г.  

Всички формуляри са попълнени в изпълнение на тези 

указания съобразно одобрените разходни тавани за бюджетите 2019 

до 2022 г. Но тъй като имаме въпроси, по които досега не сме имали 

възможност да представим конкретни разчети, в обяснителна 

записка към цялата тази процедура Централната избирателна 

комисия след провеждане на работна група предлага наред със 

справката за наличните поети ангажименти за разходи към 1 януари 

2020 г., прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат 

поети за 2020 г. за остатъка от времето, ЦИК да предостави на 

Министерството на финансите както конкретни разчети, доколкото е 

възможно в случая за осигуряване на машинното гласуване и с 
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всички условности, свързани с предстоящите изменения и 

допълнения в Изборния кодекс. Също така да направи своите 

предложения за увеличаване на необходимите финансови средства 

за обезпечаване на възнагражденията на общинските избирателни 

комисии за заседания и дежурства през 2021 г. и следващия период и 

за осигуряване на необходими средства за издръжка и за персонал 

във връзка с необходимия административен капацитет за 

подпомагане на дейността на Централната избирателна комисия, 

необходимите средства за сграда на Централната избирателна 

комисия, в случай че се премести в нова сграда, както и осигуряване 

на новите работни места, включително за обезпечаване на дейността 

на Междуведомственото специализирано експертно звено за 

осигуряване на експерименталното дистанционно електронно 

гласуване. 

Моля да погледнете последните корекции след работната 

група, за да може да гласуваме предложението за проектобюджета и 

да го изпратим до господин Ананиев с уточнението, че на хартиен 

носител се изпраща декларация, че изисканите документи по 

прогнозата са изпратени в електронен вид по електронната поща и са 

подписани с квалифициран електронен подпис. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на госпожа Солакова. Има ли други предложения? Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в папка с моите 

инициали има една подпапка за последващо одобрение. С оглед на 

организацията на частичните и нови избори на 27 септември 2020 г. 
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в четвъртък се наложи да бъдат изпратени писма до общинските 

избирателни комисии и до кметовете на общини. С едното писмо ги 

уведомихме, че електронната система вече е задействана и при 

спазване на Решение № 1823 от 2020 г. на Централната избирателна 

комисия общинските избирателни комисии трябва да одобрят 

тиража на бюлетините. Всички технически проблеми бяха 

отстранени още в петъчния ден, с две комисии в периода петък 

вечерта, събота, неделя и последно в понеделник са одобрени 

предпечатните образци на всички бюлетини. 

Това е едното писмо за последващо одобрение. 

Второто писмо е до кметовете на общини с копие до 

общинските избирателни комисии. Напомнихме им, че в събота, 12 

септември, изтичат сроковете за подаване на заявление за гласуване 

с подвижна избирателна кутия, както и по настоящ адрес в 

съответния избор, затова кметовете на общини да обезпечат тези 

права на гражданите и да осигурят дежурни служители в 

общинските администрации. Навсякъде това беше сторено и няма 

проблеми с прилагането на правата на гражданите. 

Моля за последващо одобрение едновременно и на двете 

писма. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа се 

актуализира папката с писма от районните администрации на 

територията на Столична община, където унищожават резерва 

неизползвани бюлетини и формуляри. Само за сведение ви 

докладвам. 
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Докладвам ви за сведение, че всички писма, които са 

получени, също са публикувани с обобщени подадени заявки от 

кметовете на общини за броя на бюлетините и сключените договори. 

Както и обобщена справка за лицата, които са упълномощени с 

решения на общинските избирателни комисии и със заповеди на 

кметовете на общини са определени други служители от общинската 

администрация за получаване на бюлетините от Печатницата на 

БНБ. За сведение отново. 

Отделно се обобщава справката, която получаваме от 

областните управители и от кметовете на общини за указания и 

противоепидемични мерки във връзка с осигуряването на 

здравословни условия на работа при произвеждането на изборите, 

включително гласуването в изборния ден. 

Всички тях ги докладвам за сведение. 

За сведение ви докладвам едно определение на Върховния 

административен съд, с което се оставя в сила определението на 

Добрички административен съд, с което се даде възможност за 

спиране на изпълнението на решение на Общинската избирателна 

комисия. Може да се запознаете с него във вътрешната мрежа. 

Колеги, докладвам ви едно предложение за сключване на 

договор с БТА за осигуряване на пресклипинг на Централната 

избирателна комисия. Предишното предложение беше да се удължи 

срокът на действащия договор. В този срок обаче възложих за 

становище от администрацията, включително от служител, който 

следи за изпълнението на договора. Договорът изтече на 13 

септември 2020 г. В тази връзка ви правя предложение за сключване 

на нов договор при същите условия, при които е прекратеният 

договор от 13 септември. Стойността на договора е 1680 лв. с ДДС. 

Освен становището и предложението от страна на 

администрацията има и представен контролен лист за извършен на 

предварителен контрол от финансовия контрольор. За сключването 

на този договор има средства по бюджета на Централната 

избирателна комисия. Договорът е за шест месеца. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на госпожа Солакова. Предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за сключване на този 

договор с БТА. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, заместник-

министър на финансите ни уведомява за абонаментната кампания за 

списание „Бюджетът”. Аз ви го докладвам за сведение и да 

възложим на администрацията да се извърши преценка на всички 

абонаменти, които може да направим с решение на Централната 

избирателна комисия, и това предложение да бъде обсъдено заедно с 

приемането на другото решение. 

Знаете, че изпратихме писма до ГД „ГРАО” и до 

„Информационно обслужване” за извършване проверка на 

регистрираните кандидати дали отговарят на условията по чл. 397, 

ал. 2 от Изборния кодекс. От „Информационно обслужване” 

получихме информация, от „ГРАО” получихме последно 

информация и аз сега ви предлагам въз основа на тази справка да 

изпратим писмо до общинските избирателни комисии. Проектът на 

писмо е във вътрешната мрежа. С писмото да ги уведомим, че сме 

извършили проверката по реда на Решение № 966 от 5 септември 

2019 г. и че проверката е установила, че кандидатите отговарят на 

условията на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс. 

По отношение на едно решение на Общинската избирателна 

комисия – Попово, да обърнем внимание, че в решението на 

Общинската избирателна комисия е допусната техническа грешка 

при изписване на собственото име на кандидата за кмет на кметство 

Славяново, като вместо „Алтънай” е изписано „Алтанай”. Хубавото 
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в случая е, че тази техническа грешка е поправена при одобряване на 

предпечатния образец на бюлетината. 

И заедно с това писмо, за да не се налага да пишем ново 

писмо, ви предлагам да разрешим на общинските избирателни 

комисии да публикуват одобрените предпечатни образци на 

бюлетините за гласуване в съответния вид избор съгласно т. 7 от 

Решение № 1823 от 9 юни 2020 г. на ЦИК. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на писмото. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка 

вх. № ЦИК-09-159 от 10 септември 2020 г., информация за 

постъпилите документи за участие в процедура за подбор за заемане 

длъжността „Главен експерт информационни и комуникационни 

технологии” в звено „Информационно и комуникационно 

осигуряване” в дирекция „Администрация” на Централната 

избирателна комисия. Виждате, постъпили са документи от 

четирима кандидати.  

Наред с това, във връзка с необходимостта от обезпечаване с 

експерт състава на комисията ние изпратихме писма и се обърнахме 

до други ведомства, включително до „Информационно обслужване” 

АД. Получихме    писмо   с    уточнението,   че  господин И.  Г.    

като представител на „Информационно обслужване” може да се 

включи в състава на комисията, която да проведе процедурата по 

подбор на кандидатите, така както са постъпили в срока до 17 ч. на 9 

септември 2020 г. 

Предлагам ви въз основа и на досегашната практика с оглед 

на осигуряване на следващия етап от тази процедура с протоколно 
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решение да определим състав на комисия от членове на Централната 

избирателна комисия и представител на „Информационно 

обслужване” както следва: Йорданка Ганчева – председател, Катя 

Иванова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов и И. Г.  – членове; Георги 

Баханов – резервен член. 

Моля да одобрим този състав на комисията, която да извърши 

подбора. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да 

сключим договор с господин   И. Г.   да участва в работата на 

комисия за провеждане на подбор за заемане на длъжността „Главен 

експерт информационни и комуникационни технологии” в 

администрацията на Централната избирателна комисия с 

възнаграждение по този договор 200 лева. Това е било 

възнаграждението и на досега сключените договори между 

Централната избирателна комисия и експерти от други ведомства. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (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, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Колеги, други доклади? Не виждам. 
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Закривам заседанието и насрочвам следващо заседание на 

Централната избирателна комисия в петък, 18 септември, 10,30 ч. 

 

(Закрито в 16,20 ч.) 

 

 

   ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Таня Йосифова 

 

   СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

  Стойка Белова 


