
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 242 

 

На 18 септември 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори. 

Докладват: Александър Андреев, Таня Цанева  

2. Доклад относно проведен конкурс за главен експерт 

„Информационни и комуникационни технологии“. 

  Докладва: Йорданка Ганчева 

3. Доклади относно промени в състави на ОИК. 

Докладва: Силвия Стойчева 

4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладва: Катя Иванова  

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Александър Андреев, Катя Иванова, 

Бойчо Арнаудов, Силвия Стойчева 

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

наказателни преписки. 

Докладва: Николай Николов 

7. Доклади по писма на прокуратури и МВР 
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Докладват: Мирослав Джеров, Ивайло 

Ивков, Георги Баханов 

8. Разни. 

  Докладват: Димитър Димитров, Николай 

Николов, Бойчо Арнаудов, Александър 

Андреев, Йорданка Ганчева, Таня 

Цанева, Кристина Стефанова,  

    Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАЩИ: Няма. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Таня Йосифова – заместник-председател на комисията. 

 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Добър ден, 

уважаеми колеги. Откривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия.  

Разполагате с дневния ред. Други колеги за включване? 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в точка 5 – изплащане на възнаграждения на ОИК. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожо 

Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Госпожо председател, моля да 

бъда включена в т. „Разни“. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Добре. 

Други колеги? Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председателстваща, тъй като 

днес трябва да го докладвам за една минута, това е едно 

постановление, ако има такава точка, и да ме изключите от т. 

„Разни“. Ако няма такава точка, мога да го докладвам и в т. „Разни“. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Добре, включен 

сте в точка 7- Писма на прокуратури и МВР. 

Други колеги? Ако няма, моля, процедура по гласуване на 

дневния ред. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори. 

Има думата  господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо, което е постъпило от Общинска избирателна комисия – 

Мъглиж, с вх. № МИ-15-442 от 10.09.2020 г. в оригинал във връзка с 

предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на община 



4 

 

Мъглиж, област Стара Загора, което прекратяване е по обективни 

причини.  

Към писмото, в което се изисква и заплащането на 

съответното възнаграждение за проведеното заседание и са 

изпратили справката, са приложили протокола от проведеното 

заседание, Решение № 103-МИ от 08.09.2020 г., с което са 

прекратени предсрочно пълномощията на кмета на община Мъглиж, 

уведомителното писмо от страна на общината и съответно препис-

извлечение от акта за смърт. 

В тази връзка, независимо че в самото писмо изрично не е 

посочено да бъде направено предложение до президента за 

насрочване на частичен избор, аз предлагам ние да приемем 

решение, с което да предложим на президента на Република 

България да насрочи частичен избор за кмет на община Мъглиж, 

област Стара Загора. Отделно от това вече допълнително да бъде 

изплатено и възнаграждението на колегите от Общинската 

избирателна комисия. 

В тази връзка съм подготвил проект, който е във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали под № 4502. Моля да го погледнете 

и, ако няма забележки, да го гласуваме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги. 

Други изказвания, колеги? Бележки? Ако няма, подлагам на 

гласуване проекта за решение. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Решението се приема. 
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Решението има № 1890-МИ. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам да гласуваме и 

писмото до президента, с което да бъде изпратено решението ни. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Моля, гласуваме 

писмото за изпращане на предложението до президента. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 

Госпожа Цанева има думата. Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви проект на 

решение относно предложение до президента за насрочване на 

частичен избор за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, 

област Варна. Получили сме писмо от ОИК – Аксаково. Към 

писмото са приложени заверено копие от решението, с което 

прекратяват пълномощията на кмета на кметство Слънчево, а също 

така предложение за насрочване на частичен избор. Прилагат копие 

от община Аксаково с приложена таблица, от която е видно, че 

броят на населението към настоящия момент е 746. 

Предлагам ви да изпратим предложение до президента за 

насрочване на частични избори за кмет на кметство Слънчево, 

община Аксаково, област Варна. 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги, за изказвания. 

Ако няма изказвания, закривам дебата. Подлагам на 

гласуване предложението на госпожа  Таня Цанева. 
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1891-МИ. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам също така да гласуваме 

и изпращане на писмо до президента. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, режим 

на гласуване изпращане на писмо до президента на Република 

България. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание е качено писмо с вх. № МИ-

22-34. Получили сме уведомително-придружително писмо и 

подписка в подкрепа на досегашния кмет на с. Слънчево от 421 

жители на селото. 

За сведение ви докладвам това писмо. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Има ли 

изказвания, колеги? Друг доклад имате ли,  госпожо Цанева? 

Нямате. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Доклад относно проведен конкурс за главен експерт 

„Информационни и комуникационни технологии“. 

Докладва госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви в качеството на 

председател на комисията, назначена с протоколно решение и 

съответна заповед на заместник-председателя на Централната 

избирателна комисия за провеждане на процедура за извършване на 

подбор за заемане на длъжността главен експерт „Информационни и 

комуникационни технологии“ в звено „Информационно и 

комуникационно осигуряване“, Дирекция „Администрация“ на 

Централната избирателна комисия. 

Комисията вчера проведе заседание в своя пълен основен 

състав – госпожа Иванова, господин Чаушев, господин Войнов, 

външният експерт и съответно аз като председател на комисията. 

Беше извършен подбор и премина първият етап от този конкурс 

съобразно правилата на Централната избирателна комисия. Бяха 

разгледани документите, които са подадени със съответните 

заявления от кандидатите и във вътрешната мрежа в папка всички 

действия на комисията са обективирани в Протокол № 1 от 

17.09.2020 г., като са допуснати кандидатите. Комисията прие 

втория етап от конкурсната процедура да бъде на 25.09.2020 г., като 

списъкът с допуснатите лица да се публикува на официалната 

интернет-страница на Централната избирателна комисия на 

21.09.2020 г. 
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Моля с протоколно решение, уважаема  госпожо 

председателстваща, да приемете работата на комисията съгласно 

Протокол № 1 от 17.09.2020 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги, за изказвания. 

Ако няма изказвания, колеги, режим на гласуване на 

протоколно решение, с което да приемем работата на комисията. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо 

председателстваща, уважаеми колеги, с оглед току-що приетото 

протоколно решение моля да одобрим с протоколно решение 

проекта на съобщение, с което ще обявим списъка на кандидатите на 

нашата интернет-страница и заедно предлагам, ведно със 

съобщението да одобрим и възлагането на администрацията да се 

свърже с кандидатите след публикуване на съобщението и да 

осъществи цялата организационно-техническа дейност по повод по-

нататъшното реализиране на конкурсната процедура. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги. 

Ако няма изказвания, моля, режим на гласуване 

предложението на госпожа Ганчева – да се качи на интернет-

страницата съобщението за допуснатите кандидати и да се свърже 

администрацията с тях. 
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади относно промени в състави на ОИК. 

Госпожа Стойчева докладва. Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам проект на решение относно промени в 

състава на Общинска избирателна комисия – Ботевград, Софийска 

област. 

Постъпило е писмо, подписано от председателя на Общинска 

избирателна комисия – Ботевград, с приложен препис-извлечение на 

акт за смърт на Пламен Кирилов Китанов, член на Общинската 

избирателна комисия. Към писмото е приложен преписът-

извлечение със съответния номер и дата от смъртния акт. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във 

връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия реши: Установява предсрочното прекратяване 

на пълномощията на Пламен Кирилов Китанов като член на 

Общинска избирателна комисия – Ботевград, и анулира издаденото 

му удостоверение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги. 
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Мисля, че случаят е ясен. Ако няма изказвания, режим на 

гласуване на предложението за предсрочно прекратяване 

пълномощията на член на ОИК – Ботевград. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1892-МИ. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо председател, предлагам да 

приемем и изпращането на писмо до  господин Валери Симеонов,  

господин Волен Сидеров и  господин Каракачанов, упълномощени 

представители на Коалиция от партии „Обединени патриоти – 

НФСБ-АТАКА и ВМРО, с което да ги уведомим за настъпилите 

обстоятелства в състава на Общинската избирателна комисия – 

Ботевград. 

Предвид горното да направят предложение за нов член на 

ОИК – Ботевград.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги, по това предложение за изпращане на писмо.  Ако няма 

изказвания, моля, режим на гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 
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Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладва госпожа Иванова. Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия са постъпили документи от кмета на община 

Струмяни. Преписката е с вх. № ЕП-06-35 от 16.09.2020 г. С тези 

документи ни уведомяват за отваряне на запечатано помещение по 

искане на Районна прокуратура – Сандански. 

Преписката обаче не е окомплектована с всички необходими 

документи съгласно наше Решение № 1244 и по-конкретно липсва 

писмото на Районна прокуратура – основанието – както липсва и 

протокол, от който да е видно, че след като помещението е било 

отворено, същото е било запечатано по реда на т. 6 от наше Решение 

№ 1244. 

С оглед приключване на преписката ви предлагам с писмо – 

проектът на писмо е качен във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали – да изискаме от кмета на общината съответно 

разпореждането на Районна прокуратура – Сандански, и протокол, 

от който да е видно, че същото е било запечатано по надлежния ред. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги. 

Ако няма изказвания, моля, режим на гласуване на 

протоколното решение в посочения смисъл. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

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

Предложението се приема. 
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Друг доклад имате ли,  госпожо Иванова? Нямате. 

 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Докладва господин Андреев. Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпилото искане с вх. № МИ-27-266 от 08.09.2020 г. от 

Общинска избирателна комисия – Мъглиж, за заплащане на 

възнаграждение за проведено едно заседание, на което е взето 

решение за прекратяване на правомощията на кмета на община 

Мъглиж поради настъпването на обективни причини, които водят до 

такова прекратяване. 

Приложен е протоколът, приложена е справка за участвалите 

в заседанието колеги. 

В тази връзка ви предлагам да приемем протоколно решение, 

с което да бъде изплатено възнаграждение на членовете на 

Общинската избирателна комисия. В заседанието са участвали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и осем 

членове. Приложени са всички необходими документи, 

установяващи основанието за изплащане на възнаграждението, 

както е и налице контролен лист. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги, по доклада.  

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване на 

решение за изплащане на възнаграждение на ОИК – Мъглиж. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-27-267 от 09.09.2020 г. е 

постъпило искане от Общинска избирателна комисия – Белица, за 

изплащане на възнаграждение във връзка с проведено заседание на 

комисията на 08.09.2020 г. и едно дежурство на 09.09.2020 г.  

На посочената дата за заседание комисията е взела Решение 

№ 106 от 08.09.2020 г., с което предсрочно са прекратени 

пълномощията на общинския съветник Емил Малинов Вакльов 

поради настъпила смърт и е обявен за избран за общински съветник 

в Общински съвет – Белица, следващият в съответната листа 

кандидат от ПП Движение за права и свободи, а именно  господин 

Исмаил Джамал Юрук.  

Преписката е окомплектована с всички необходими 

документи – има счетоводна справка, контролен лист.  

Предлагам на Общинска избирателна комисия – Белица, да 

бъде изплатено възнаграждение в размер на 786,03 лв. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги, за изказвания по доклада. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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 и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад. 



14 

 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпило искане с вх. № МИ-27-270 от 15.09.2020 г. от 

Общинска избирателна комисия – Стрелча, област Пазарджик. 

Колегите претендират изплащане на възнаграждение за шест 

проведени дежурства за периода от месец януари до месец юли 

2020 г. Дежурствата са осъществени от председател и секретар 

съответно на 29 януари, 17 февруари, 28 април, 8 юни, 30 юни и 7 

юли 2020 г. На всички тези заседания са били изготвени съответно 

справки с информация, искана от Върховния административен съд 

във връзка с отстранения кмет Чачов и разглеждане на делото във 

ВАС, с изготвяне на преписи от документи по делото, с изготвяне на 

информация по искане на председателя на Общинския съвет, от 

Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с поискана информация от 

КПКОНПИ и преписи от решения на Общинска избирателна 

комисия, както и с информация от Специализирана прокуратура – 

София, свързани със сигнала на отстранения кмет Чачов и 

решенията съответно на ОИК, на Административен съд – 

Пазарджик, и на Върховния административен съд. 

Преписката е окомплектована с необходимите документи, 

има счетоводна справка и контролен лист. Предлагам на колегите да 

бъде изплатено възнаграждение в размер на 726,18 лв. за 

проведените дежурства. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Иванова. Има ли други 

предложения по този доклад? Не виждам. 

Моля, процедура  по гласуване на протоколното решение. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Арнаудов, заповядайте за Вашия доклад. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане за изплащане на 

възнаграждение за членовете на Общинската избирателна комисия – 

Карлово, с вх. № МИ-27-271 за проведено едно заседание и дадени 

две дежурства. Съответно дежурствата са: първото на 30.08.2020 г. 

от председател, заместник-председател и секретар, а второто 

дежурство е дадено на 02.09.2020 г. от един член.  

Заседанието е проведено на 01.09.2020 г., на което са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и 

деветима членове. 

Приложени са всички изискуеми документи към искането. 

Изготвена е счетоводна справка и контролен лист. 

Предлагам да изплатим исканото възнаграждение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждението на ОИК – Карлово. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, има ли други доклади за изплащания на 

възнаграждения на ОИК? Няма. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

преминаваме към точка шеста от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

Има думата  господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам на първо място пристигнал отговор по касационна жалба, 

която е депозирана от Централната избирателна комисия и по която 

е образувано касационно дело в Административен съд – София – 

град. Нашата жалба е по НАХД № 13800/2019 г. на Софийски 

районен съд. Отговорът на касационната жалба е от  господин Ангел 

Джамбазки. Предстои насрочване на касационното дело в 

Административен съд -  София – град.  

На второ място докладвам постъпили три призовки, които са 

по дела във връзка с приети решения за налагане на санкции. Делата 

са, както следва. На 5 октомври 2020 г. от 13,30 ч. е насрочено 

заседание по дело № 4712/2020 г. на Софийски районен съд. На 23 

октомври 2020 г., също от 13,30 ч. е насрочено дело пред 15-ти 

касационен състав на Административен съд – София – град. Делото 

е № 7839/2020 г. Третата призовка е по дело № 8147/2020 г. също 

пред Административен съд - София – град, само че в 19-ти 

касационен състав. Делото е насрочено за 30 октомври 2020 г. от 

14,40 ч. 

Докладвам постъпили обявления за седем решения на 

Софийски районен съд по дела във връзка с наложени глоби и 

имуществени санкции от Централната избирателна комисия. И 

седемте обявления са пристигнали при нас на 15 септември. По тези 

от тях, по които са отменени решенията, срокът за касационно 

обжалване изтича на 29 септември, съответно 14-дневният срок. 

Делата са, както следва. Можете да ги видите във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали. Първо, с решение от 5 август 
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2020 г. Софийски районен съд по дело № 18096/2019 е потвърдил 

решение на Централната избирателна комисия, с което е наложена 

санкция на Политическа партия АТАКА в качеството на собственик 

на съответната телевизия заради това, че в един продължителен 

период от време – от януари до към април 2019 г. – са обявени 

съобщения по социологически проучвания, без да се сочи 

източникът на финансиране, като съдът е приел напълно, че не е 

съществено допуснатото нарушение, което се твърди в жалбата, 

затова, че е съставен актът в отсъствие на съответния нарушител и 

че не е поканен. Намерил е също изцяло, че е налице съставът на 

чл. 205 от Изборния кодекс. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

изказвания? Няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Второто решение, което ви 

докладвам, колеги, за което също сме уведомени на 15 септември 

2020 г., е от 28 юли 2020 г. по НАХД № 1479/2020. Съдия Георгиева 

– това е Двадесет и втори състав, отменя решение на Централната 

избирателна комисия № 1720-МИ от 23.12.2019 г. Всички следващи 

решения са с правно основание чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. 

Става дума за обявяване на социологически проучвания – това е 

първото от тях. 

Това, което е важното, е, че мотивите на съда се свеждат до 

обстоятелството, че според съда в чл. 205 не се съдържа забрана за 

обявяване на изборни резултати в самия изборен ден. Тези резултати 

имат изцяло предварителен характер, поради което няма пречка да 

бъдат оповестявани. Чл. 205, ал. 5 не визира такава забрана. 

Третото решение, което ви докладвам от всичките седем, е 

също с отменителен характер. С решение от 06.08.2020 г. по дело 

№ 4117/2020 г. е отменено решение на Централната избирателна 

комисия № 1770-МИ от 25.02.2020 г.  за налагане на имуществена 

санкция. Както казах, също става дума за нарушение на чл. 205, 
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ал. 5. Мотивите на съда накратко, с едно изречение се свеждат до 

обстоятелството, че имаме нарушение на принципа нон бис ин идем. 

Съдът очевидно не е отчел обстоятелството, че същата агенция е 

санкционирана многократно в същия изборен ден, но към друг час 

съответно обявени социологически проучвания. Също така съдът 

смята, че – това, което е интересно тук – че свидетелите по акта за 

установяване за административно нарушение не е следвало да 

участват в приемането на решението, с което е наложена санкцията, 

тъй като добиват двойно качество. Изтъкват се съображения за 

нарушение на чл. 51, т. 7 от ЗАНН, а именно не са посочени 

достатъчно обстоятелства в обстоятелствената част на решението. 

Четвъртото решение, което ви докладвам, е от 16 юли 2020 г. 

по дело № 17308/2019 на 107 Състав. С него се отменя съответното 

решение на Централната избирателна комисия № 508-ЕП от 

02.07.2019 г. Мотивите се свеждат до обстоятелството, че е съставен 

актът за установяване на административно нарушение в отсъствието 

на съставителя, а също така съдът смята, че е изключено действието 

на чл. 34, ал. 3 от Закона за административните нарушения и 

наказания.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: По-кратичко,  

господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: На пето място докладвам решение от 

06.08.2020 г. С решението е отменено наше Решение № 576-ЕП от 

30.07.2019 г. Мотивите са също това, че актът е съставен в отсъствие 

на нарушителя, без да е поканен. 

Шестото решение,  госпожо председателстваща, колеги, е с 

дата 10.08.2020 г.  То е постановено по НАХД № 1763/2020 г. Също 

е отменено наше Решение № 1725-ЕП от 09.01.2020 г. Тук също се 

сочи това, че имаме съставен акт за установяване на 

административно нарушение от 27.05.2019 г. в отсъствието на 

нарушителя и това, че е следвало да бъдат както в акта за 
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установяване на административно нарушение, така и в санкционен 

акт изложени допълнителни обстоятелства. 

На последно, седмо, място докладвам решение от 

25.08.2020 г. по НАХД № 1436/2020 г. на Софийски районен съд, 

116 състав. Тук обаче се отменя съответното решение № 1724-МИ от 

09.01.2020 г. по аргумент от това последно решение, че не е 

изпълнен чл. 40, ал. 2, тоест, имаме съставен акт в отсъствието на 

нарушител.  

Предлагам, колеги, след този подробен доклад всичките шест 

решения, които бяха подробно описани, по които са отменени 

решения на Централната избирателна комисия, днес да приемем 

решения за тяхното обжалване пред касационната инстанция, а 

именно Административен съд – София-град. Срокът е кратък, както 

казах. Изтича на 29 септември. Следва да се подготвят своевременно 

съответните жалби и да бъдат депозирани в определения срок за 

касационно обжалване. 

Това ми е предложението. Затова беше и толкова подробен 

докладът. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря Ви, 

господин Николов. 

Имате думата, колеги, по предложението на  господин 

Николов да се обжалват решенията. Има ли изказвания?  

Ако няма изказвания, закривам дискусията. Режим на 

гласуване предложението на господин Николов да се обжалват 

всички решения така, както ги докладва. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред: 

7. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Господин Джеров докладва. Имате думата,  господин 

Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви три писма-

отговори. Първото е до Окръжна прокуратура – Пловдив, Следствен 

отдел, до следовател Г., който отправя към Централната избирателна 

комисия питане с вх. № ЕП-09-396 от 09.09.2020 г.  

В тази връзка съм изготвил писмо със съответните данни. 

Моля да се запознаете със съдържанието му и, ако нямате 

възражения и допълнения, да го изпратим. Номерът му е 4604 и се 

намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги.  

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване на 

протоколно решение. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Докладвам още едно писмо, колеги, 

което е под № 4605, в което давам съответните отговори на въпроси, 

поставени с вх. № ЕП-09-397 от 11.09.2020 г. Моля да се запознаете 
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със съдържанието му и, ако нямате възражения, да го изпратим в 

съответния вид и съдържание. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги, за изказвания.  

Ако няма изказвания, закривам дискусията. Процедура по 

гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Джеров, за следващия Ви доклад. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Следващото писмо, което предлагам 

на вашето внимание, е под № 4604 и се намира във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днес. Това е отговор на 

зададените въпроси. 

С вх. № ЕП-04-02-319 от 15.09.2020 г.  искането е от 

Областна дирекция на МВР – Бургас. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги, за изказвания. 

Ако няма изказвания, режим на гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 
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Заповядайте, господин Джеров, за следващия Ви доклад. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам 

няколко входящи номера от Районна прокуратура – Момчилград, 

свързани с отказ да бъде образувано досъдебно производство и 

прекратяване на съответните преписки. 

Първият входящ номер е ЕП-09-405 от 17.09.2020 г. на 

прокурор Ю., с който се отказва да се образува досъдебно 

производство и се прекратява преписката по вх. № 616/2020 г. 

Второто идентично писмо е с вх. № ЕП-09-404 от 

17.09.2020 г. Също е на прокурор Ю., с което се отказва да се 

образува досъдебно производство и се прекратява преписка с вх. 

№ 594/2020 г. 

На следващо място ви докладвам вх. № ЕП-09-403 от 

17.09.2020 г., отново на прокурор Ю., Районна прокуратура – 

Момчилград, с което се отказва да се образува досъдебно 

производство и се прекратява преписката с вх. № 633/2020 г.  

На последно място ви докладвам вх. № ЕП-09-402 от 

17.09.2020 г., отново на прокурор Ю.– Районна прокуратура – 

Момчилград, с което се отказва да се образува досъдебно 

производство и се прекратява преписка с вх. № 617/2020 г. 

Докладвам ги за сведение. 

Последният доклад, колеги, е за вх. № МИ-04-02-37/1 от 

14.09.2020 г. Можете да се запознаете с писмото от Областна 

дирекция на МВР – Велико Търново, което се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от предишното 

заседание – на 15 септември. 

По въпроса, с който сме били сезирани и е изпратено писмо 

от 04.09.2020 г. с вх. № 4363 като отговор на запитването на  

господин Христов, който е заместник-директор на ОД на МВР – 

Велико Търново, във връзка с направеното запитване, отново 

изпращат до нас писмо. Искат допълнителни данни за гласувало 
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лице на съответно място, което е различно от неговия постоянен и 

настоящ адрес. 

В тази връзка ви предлагам, за да можем да отговорим, да 

изпратим преди това едно писмо до Национална база данни 

„Население“. За да можем да вземем едно протоколно решение и 

преди това от тях, като получим тази информация, да ни бъде дадена 

информация относно регистрирането на постоянния и настоящия 

адрес на съответния избирател и кога е направена регистрацията, за 

да бъдат установени спазени ли са правилата за гласуване и 

изискванията на чл. 396, ал. 1 във връзка с § 1, т. 4 от Изборния 

кодекс.  

В тази връзка ви предлагам да вземем протоколно решение, с 

което да направим такова запитване до ГД ГРАО и на базата на 

данните, получени от тях, да отговорим на ОД на МВР – Велико 

Търново, на така поставения допълнителен въпрос за въпросното 

лице. 

Колеги, разбирам, че има обсъждане на въпроса. Отлагам 

настоящия доклад и ще го обсъдим на работно заседание 

допълнително. Благодаря ви. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин Ивков 

има думата. Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам Постановление с вх. № ЕП-09-

398 от 16.09.2020 г. на Районна прокуратура – Сливен. Простичко, 

ясно – отказва по наш сигнал да образува досъдебно производство, 

тъй като човекът, който гласувал, макар и да не е имал право в 

изборите за Европейски парламент, е допуснат от цялата секционна 

избирателна комисия, не е съзнавал обществено-опасния характер на 

деянието и няма престъпление. Отказва да образува досъдебно 

производство. 

Изцяло го докладвам за сведение. Нямам никакви възражения 

срещу прокурора. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: В същата 

точка – господин Баханов докладва. Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам вх. № ЕП-09-399 от 

16.09.2020 г. от Окръжна прокуратура – Перник, Окръжен следствен 

отдел, следовател Н. Информира ни, че имат в Следствения отдел 

досъдебно производство по отношение на едно лице, гласувало на 

26.05.2019 г. в гр. Тунис, Република Тунис на изборите за членове за 

Европейски парламент. Тъй като трябва да бъдат изяснени всички 

обстоятелства, желае да й предоставим следната информация, а 

именно заверено електрографско копие – каквото и да значи това – 

на списък за гласуване  извън страната в изборите за членове на 

Европейски парламент, оригинал на декларацията по чл. 33 на името 

на Д. В. 

„В случай, че приложима нормативна уредба ви задължава да 

съхранявате оригиналите, същата ще ви бъде върната след 

приключване на производството.“ 

Предоставихме заверено копие от исканите документи, а 

именно списъка, страницата, където фигурира това лице, както и 

заверено ксерокопие от декларацията на лицето, като сме обяснили, 

че с оригинала може да се запознае на място в Централната 

избирателна комисия в удобно за тях време. 

В тази връзка е подготвено и писмо-отговор, съдържащо тези 

данни, както и приложение  със заверените копия от документи, 

които ви цитирах преди малко. 

Моля да го подложите на гласуване и да бъде изпратено на 

Окръжен следствен отдел – гр. Перник. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги, за изказвания по доклада. 

Колеги, ако няма изказвания, закривам дискусията и 

подлагам на гласуване проекта за писмо. 
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред: 

8. Разни. 

Докладва  господин Димитров. Заповядайте, господин 

Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. В днешната ми папка има някаква бележка. Тя е 

от господин И., на когото изпратихме писмо-отговор на негов 

въпрос – къде, какво може и как да намери. Човекът е възпитан и ни 

е отговорил. 

Има обаче едно друго писмо, което е в папката от 

15 септември, то е дошло на 15 септември, разпределено ми е и с 

него  господин Калин Славов, който е председател на „Прозрачност 

без граници“, след като е описал броя на недействителните 

бюлетини на изборите за Европейски парламент, взел ги е от нашия 

сайт и са коректни числата – проверих – е направил някаква оценка 

по тях от общинските протоколи и е установил, че има 555 хиляди 

недействителни бюлетини и почти 400 хиляди „не подкрепям 

никого“ на местните избори. Числото е 00-5-07. 

Прави горе-долу около един милион гласа, които не са 

употребени за изчисление на изборния резултат. Той ни пита 

следното и много лесно може да му се отговори: Приемал ли е ЦИК 

действия за самостоятелна проверка, изразяваща се в преглед на 
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съдържанието на чувалите, независимо от това дали е на случаен 

принцип или по някаква друга методика.  Това е първият му въпрос. 

Вторият. Получавала ли е искания от неправителствени 

организации, наблюдатели и т.н. за осигуряване на достъп до 

съдържанието на чувалите със същата цел? 

Третият. Какъв отговор е давала ЦИК на тези искания? 

Аз много лесно мога да му отговоря, че по чл. 57 нямаме 

такава компетенция, нито такова задължение, че това е задължение 

на съда по повод на жалби и оспорвания на резултати, както и че 

това е първото писмо, с което официално се пита – тъй като има и 

такъв въпрос.  

Иска ми се обаче да използваме и това е добре да го 

помислим, да проверим тези числа, които се отнасят до изборите за 

общински съветници и кметове и то само за общински кметове и 

съответно за съветници, тъй като и мен малко ме стресна числото, 

което е почти един милион – 945 хиляди. 

Да се обърнем ли с едно писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, което по-лесно ще ги сметне от 165 протокола. Не 

е задължително да му отговаряме на него, но да го имаме като 

вътрешна информация.  Това е едното. 

Иначе съдържанието на отговора би бил, че в чл. 57 и в 

съответните чл. 49 – правомощия на ЦИК – това не е изброено като 

такова, че никой не е искал досега и че това е първото искане. 

 

Тогава нека да направим пауза по този въпрос. Ще го 

обсъдим и ще го докладвам отново. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря Ви,  

господин Димитров. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Благодаря. Колеги, както се 

уточнихме на работно заседание, предлагам – във вътрешната мрежа 
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в папка с моите инициали са – да изпратим писма до фирмите 

„Контракс“ АД и фирмата „Лирекс“ ЕООД, които по извършеното 

проучване на пазара през 2018 г., възложено от Централната 

избирателна комисия, са се заявили като производители на машини 

за гласуване. Съдържанието на писмата е в папката с моите 

инициали. Трябва да кажа, че то е почти аналогично на писмото, 

което вече изпратихме до Български машини за гласуване и по което 

получихме отговор. 

Основното питане, което отправяме, както можете да видите 

от двете идентични писма до „Контракс“ АД чрез изпълнителния 

директор  господин Николай Йорданов и до „Лирекс“ ЕООД чрез 

съответния управител, е да ни предоставят информация разполагат 

ли с разработен и действащ модел на машина за гласуване, който да 

отговаря на изискванията на Изборния кодекс и на техническата 

спецификация в обществената поръчка за машинно гласуване в 

изборите за членове на Европейски парламент и, ако разполагат с 

такава, съответно да ни предоставят прогнозната единична цена на 

машина, в това число на машината и на базовия софтуер, заедно и 

поотделно, както и на срока за производство и доставка. Тъй като 

има модификация на срока според броя на машините, е предвидено в 

две опции. Първата опция, която предлагаме, е 12 500 машини, а 

втората опция е за 25 000 машини така, както е в проучването, което 

получихме и което е извършено от „Информационно обслужване“ 

АД с евентуални международни партньори. 

Моля да се запознаете и с двете писма и ако бъдат одобрени, 

да бъдат подложени на едновременно гласуване. Защото те са 

идентични по същество. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги.  

Давам думата на  господин Арнаудов. Заповядайте, господин 

Арнаудов. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз предлагам към цитираните цифри 

да бъде добавена и 10 000 машини, тоест, да ни дадат цена за 

изработка и доставка на 10 000 машини.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Други 

предложения, колеги! Господин Николов, съгласен ли сте с 

предложението на  господин Арнаудов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да, разбира се, подкрепям 

предложението на колегата Арнаудов. Имаме актуална промяна в 

ситуацията и следва да се добави цифрата 10 000. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване предложението на  господин Арнаудов за 

включване в писмото и на 10 000 машини. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова).  

Предложението се приема. 

Закривам дискусията и подлагам на гласуване предложението 

за писмо на  господин Николов. 

 

 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Александър Андреев, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова).  
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Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Николов, за следващия Ви доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, постъпило е питане с вх. 

№ ЦИК-11-82 от 18.09.2020 г., което можете да видите във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, от  господин Д. Той 

има въпроси: „В последните десет години не съм участвал в избори. 

Заличен ли съм от избирателните списъци? Ако отговорът е да, как 

мога да възстановя правото си на глас и при сменен постоянен адрес 

къде бих могъл да гласувам.“ 

Подготвил съм кратък отговор до  господин Д. още днес. 

Моля да се запознаете с него във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. Уточняваме, че няма пречка да упражни правото си на 

глас в предстоящите избори, независимо, че в последните десет 

години не е участвал в избори, стига да има избирателни права, на 

първо място, и на второ място, по това, че е сменил постоянния си 

адрес междувременно уточняваме, че може да гласува в секцията по 

постоянния адрес към датата на издаване на указа на президента за 

тяхното насрочване и съответно включването в избирателния списък 

по този адрес се извършва автоматично от общинската 

администрация, която съставя списъка. 

Последното уточнение, което правим, е, че самият той може 

да си направи справка дали е в списъка по този си постоянен адрес 

към датата на издаване на указа на съответното място, където се 

обявяват списъците от кмета на съответната община не по-късно от 

40 дни преди датата на обявяване. 

Това ми е предложението за отговор на този въпрос. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги. 

Ако няма изказвания, процедура по гласуване на отговора на 

писмото. 
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Преминаваме към следващ докладчик –  господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

протоколно решение на Централната избирателна комисия от 

08.09.2020 г. за назначаване на госпожа Д. на длъжност специалист 

„Човешки ресурси“ предлагам да упълномощим председателстващия 

Таня Йосифова да подпише нейния трудов договор. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа 

Ганчева има думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам на докладчика да си 

оттегли доклада и да бъде разгледан в работна група. Считам, че са 

допуснати пропуски и грешки в цялата процедура по отправяне на 

предложението към това лице. Като начало на тази процедура, 

доколкото разбирам – запознах се с всички документи и протоколи 

до настоящия момент – във връзка с отправеното предложение 

директора на Дирекция „Администрация“ е пропуснал да отбележи в 

докладната, че в ЦИК няма ред и няма правно основание, по които 

ние да каним следващи участници. 

Така че, колеги, аз, ако колегата Арнаудов не възразява, да 

оттегли доклада си. Ако не, правя ново процедурно предложение, 

уважаема  госпожо председателстваща, с оглед естествено и Вашия 

подпис и упълномощаването, което трябва да се случи, да 

приключим тази преписка и евентуално в работна група така, както е 

и практиката на Централната избирателна комисия, да се помисли за 
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необходимостта, да се преценят всички факти и обстоятелства 

относно провеждане на нов конкурс за заемане на тази овакантена 

длъжност.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА:  Господин 

Арнаудов, имате думата. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Госпожа Ганчева  тогава е отсъствала, 

аз се запознах с протокола. Има протоколно решение на 

Централната избирателна комисия госпожа Д. да бъде поканена за 

сключване на трудов договор. Госпожа Д. е поканена, представила 

си е всички изискуеми документи. Трудовият договор е изготвен и 

предлагам Централната избирателна комисия да сключи този трудов 

договор. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа 

Ганчева има думата.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо 

председателстваща, уважаеми колеги, с оглед това, че Централната 

избирателна комисия и членовете и още повече поднесената 

докладна от Дирекция „Администрация“ не включва и няма 

отбелязване, че по правилата за сключване на трудови договори в 

Централната избирателна комисия няма ред и няма правно 

основание, по които да се канят следващи кандидати. Още повече в 

случая забелязвам, че има една докладна записка от директора на 

Дирекция „Администрация“, върху която липсват приложени 

протоколи от проведени разговори със съответните лица. Виждам, 

че има кандидат на второ място, който проявява интерес. Но после 

по протокол от 27.08.2020 г. по доклад в Централната избирателна 

комисия е докладвано, че въз основа субективната преценка на 

членове на комисията, които са участвали и – цитирам – „харесване 

и нехаресване“, се предлага да се сключи трудов договор със 

съответното лице. Не мога да възпроизведа името, моите уважения 

към кандидата. Считам, че той е достоен, щом е участвал в конкурс, 
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предложен е от колега. Но в крайна сметка ние сме членове на 

Централната избирателна комисия и трябва всяко едно наше 

решение да бъде правно обосновано.  

Считам, че в момента има пропуск съобразно правилата и 

предлагам, уважаема  госпожо председателстваща, да приключи тази 

процедура въз основа на протоколното решение за назначаване на 

съответното лице и да бъде възложено след обсъждане в работна 

група евентуално възлагане и пускане на нов конкурс, за да може 

всички достойни кандидати – и тези ,които са участвали, и тези, 

които биха се запознали с една бъдеща обява – да имат възможност 

да участват в конкурсите, които Централната избирателна комисия 

обявява.  

Това е моето предложение и мисля, че по правилника, без да 

оспорвам вашата председателска преценка, би следвало да бъде 

подложено на гласуване.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Постъпило е 

процедурно предложение. 

 Господин Ивков, имате думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тъй като докладчикът не си отлага и си 

държи на предложението, но стана дебат, аз моля за време да се 

запозная с преписката преди да вземем каквото и да е решение, 

включително и по процедурния въпрос. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Има думата 

госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо 

председателстваща, има постъпило предложение. Моля да го 

подложите на гласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, моля за 

тишина. Колеги, постъпило е процедурно предложение от колегата 

Ганчева. Последното… 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз си оттеглям предложението. 

Продължаваме дебата по този така важен въпрос. Оттеглям си 

предложението. Запозна се с преписката и си припомних. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Трябва да 

подложа на гласуване предложението на госпожа Ганчева. Така че в 

режим на гласуване за предложението на госпожа Ганчева. 

Спираме гласуването. 

Моля, госпожо Ганчева, да повторите още веднъж Вашето 

предложение. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моето предложение с оглед това, че 

са установени пропуски, да се прекрати процедурата по 

предложение и назначаване на това лице и да се обсъди в работна 

група възможностите за обявяване на нов конкурс за заемане на тази 

длъжност. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Има думата 

госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз, за да си формирам мнението как 

да гласувам, искам госпожа Ганчева да ми уточни на основание член 

кой, на кои законови разпоредби, на коя процедура и на кой 

правилник следва да прекратим процедурата. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: За реплика има 

думата госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Бойкинова, 

вземам думата за реплика и лично обяснение. 

Считам, че вие като член на комисията при все че 

председателстващият току-що прекрати вече започнало гласуване и 

Вие упражнихте правото на глас, сте била достатъчно запозната с 

преписката по назначаване и предложение за това лице, даже 

вероятно, тъй като сте присъствала – може би, не знам – на 

заседание, аз сега се запознах, считам, че когато член на комисията 

прави предложение, първо, не е редно да дава лично обяснение на 



34 

 

всеки един поотделно. Но, тъй като ме поставяте в такава ситуация, 

аз ще Ви дам. Считам, че съобразно нашите правила за подбор и 

назначаване няма правно основание, тоест, ние не сме си запазили, 

така да се каже с простички думи, правото като орган по назначение 

да предлагаме на лица, които са следващи в класирането. Така 

правят някои държавни органи. Ние в нашите правила нямаме 

такова правно основание.  

Считам, колеги, за да сте наясно, все пак аз съм длъжна да 

обясня кое ме мотивира да направя това предложение, още повече 

има въпрос от колега, считам, че в докладната записка на директора 

на Дирекция „Администрация“, когато уведомява Централната 

избирателна комисия, че длъжността ще бъде овакантена от госпожа 

Й., която знаете вследствие на конкурса зае мястото, беше назначена 

и след това подаде заявление за прекратяване на трудовото си 

правоотношение, считам, че директора на Дирекция 

„Администрация“ освен да предлага и да казва, че е овакантена 

позицията, трябваше да посочи той правното основание в 

докладната записка и да каже, дори да направи предложение – аз не 

съм против, колеги, ние да ползваме резерв от кандидатите, които 

достойно са се представили на конкурси, които провежда 

Централната избирателна комисия. Още повече тук аз се запознах и 

с мнението на колегите, които са участвали в конкурсната комисия, 

които са членове на ЦИК и аз безрезервно, както винаги е било, се 

доверявам на тяхната работа, че в действителност кандидата, на 

когото се предлага и всички, към които сме отправили някакво 

предложение, са се представили достойно. Дори припомням на 

колегата Бойкинова, че в предходни години, когато Централната 

избирателна комисия е искала да обезпечи своята дейност и с 

възможността, която ни дава нашият правилник за сключване на 

срочни договори, ние също сме коментирали в Централната 
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избирателна комисия всички хора, които достойно са се представили 

или достойно са подпомагали…. 

Колега Ивков, много моля да не ме прекъсвате. Колкото 

искам, толкова ще говоря. Считам, че не съм изчерпала времето по 

нашия правилник. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Изчерпа го вече. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не съм го изчерпала, колега Ивков. 

Ако това, което говоря, не Ви харесва, мисля, че мога да замълча.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа 

Солакова иска думата. Тя е първа. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по нашите 

процедурни правила една процедура приключва с предложението на 

комисията по подбора за назначаване или за прекратяване. Тази 

процедура е приключила с предложението за назначаване на 

класираното на първо място лице на съответната длъжност. Тази 

процедура е приключила. Аз по същия начин повтарям това, което 

вече съм казвала и преди, нямам нищо против кандидатите, които са 

се представили добре по преценка на комисията по подбора. За да 

можем да се възползваме да ги поканим да бъдат назначени на 

съответна длъжност, трябва да има правила. Тоест, трябва да си 

допълним нашите правила за подбор, за да се знае принципно как 

постъпва Централната избирателна комисия – в какъв срок след 

прекратяване на договора, когато е проведена такава процедура, до 

кое място, с колко точки минимален брой могат да бъдат поканени, 

какъв срок се предоставя, какви са условията и какъв е редът за това 

поканване и назначаване.  

Тук се зададоха въпроси, които нямат основания. Кога, как, 

на какво основание се прекратявала процедурата. Въпросите, които 

трябва да си постави Централната избирателна комисия, са на какво 

правно основание, без да приложи процедурните си правила за 



36 

 

подбор, кани лице. Това е основният въпрос, на който трябва да си 

отговорим – кое е правното основание за това. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Има думата 

госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, точно затова 

поставих този въпрос – на какво основание, тъй като ние изобщо не 

сме в процедура съгласно правилата, а ние просто сме взели едно 

решение. Аз не съм присъствала, има решение на Централната 

избирателна комисия да поканим едно лице за сключване на трудов 

договор, което решение трябва да се изпълни или да си отменим 

решението, но не да прекратим процедура, защото каква е тази 

процедура?!? Аз не мога да отговоря защо Централната избирателна 

комисия е взела решение за сключване, но това е факт. Ние имаме 

решение и сме поканили това лице. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин 

Чаушев,  има думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Искам да уточня в такъв случай, както 

винаги, корабът тръгна нагоре-надолу. Оттук нататък ще каним само 

определени хора за незаети места по щатната му таблица и т.н. или 

ще правим конкурси? Това е проблемът вече. Затова реагирах. При 

този тип постановка на въпроса вече става пък още по-зловещо. В 

такъв случай защо да правим конкурси оттук нататък? Вземаме едно 

протоколно решение, хващаме един от улицата и му казваме: ела 

тук! Аз точно това питам: оттук нататък така ли ще правим и да не 

се занимаваме повече с конкурси – външни, вътрешни и не знам 

какви си. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Има думата 

госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо 

председателстваща, уважаеми колеги, аз считам, че изразих 

мнението си като член на комисията. 
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Оттеглям всички предложения, които съм направила до този 

момент. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин 

Баханов, имате думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Слушах цялата дискусия. Доколкото 

разбрах, на работно заседание сме имали идея да направим правила, 

по които евентуално да се канят такива участници, заели второ, 

трето или четвърто място. Както се установи, такива правила към 

настоящия момент Централната избирателна комисия не е приела. 

Тоест, ние не можем да мотивираме едно наше такова решение, тъй 

като, доколкото знам, това беше четвъртият човек от конкурса, 

който е бил класиран на четвърто място. И аз мога да се доверя на 

всеки и да кажа: да, те са участвали в този конкурс, провели са го, 

преценили са лицето. Но тъй като сме направили запитване до 

втория, третия и четвъртия и всички са изразили съгласие да дойдат 

и да започнат да работят – добре, без третия. Ако назначим 

четвъртия или който се пада това лице и вторият ни попита на какво 

основание е направен този подбор и защо не му е предложено на 

него трудов договор, а не на четвъртия, какво ще отговорим? Какво 

ще отговорим? 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, ако 

няма други изказвания, предлагам да закрием дискусията. 

Преминаваме в режим на гласуване предложението на  господин 

Арнаудов. 

Моля, гласувайте. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 7 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Мария Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 11 (Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Таня Йосифова).  
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Предложението не се приема. 

 Господин Андреев има думата за доклад. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило писмо с вх. № ЦИК-00-512 от 10.09.2020 г., може би 

тогава е и качено във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Писмото е от Държавна агенция „Електронно управление“, 

подписано електронно от  господин Темелков в отговор на 

становището, което Централната избирателна комисия е изразила по 

проекта за техническо задание за изграждане и внедряване на 

пилотната система за дистанционно електронно гласуване. 

В тази връзка  господин Темелков, който се обръща към 

госпожа Солакова като секретар на Централната избирателна 

комисия, поставя въпроса, че щом в нашето становище са 

повдигнати въпроси, очакват от нас и предложения по изменението 

на техническото задание и на второ място, че самите те към момента 

въз основа на нашето становище анализират техническите детайли 

на схемата за дистанционно електронно гласуване и също така ще 

предприемат действия за отстраняването на онези слаби места, 

които и ние сме посочили.  

Писмото не е качено в мрежата. Тогава ще го качим. Така или 

иначе, аз в момента ви го докладвам за сведение и запознаване, а 

вече оттук нататък Централната избирателна комисия ще следва да 

го обсъди, може би в рамките на едно работно обсъждане в групата, 

за да можем да предоставим и отговор от страна на Централната 

избирателна комисия на това писмо, за да могат и те да получат от 

Централната избирателна комисия какво бихме могли ние да 

предоставим, тъй като така цитираните правомощия считам, че не са 

относими към поправката на един пилотен проект, който е възложен 

от Държавна агенция „Електронно управление“. 
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Това е накратко. То е разпределено на цялата работна група. 

Мисля, че е редно работно да го обсъдим, след което вече да се 

внесе и отговора. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги. То е за запознаване. 

Госпожа Цанева има думата за доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за 

сведение писмо, което сме получили от Секретариата на АСЕЕЕО, с 

което благодарят на двамата представители от Централната 

избирателна комисия за участието в 29 Годишна конференция. С 

това писмо ни изпращат и линк, с който можем да се запознаем с 

направените презентации по време на конференцията. Както казах, 

докладвам го за сведение. Ще бъде публикувано в папка 

„Международна дейност“. Писмото е за участниците  господин 

Димитров и госпожа Цанева, а конференцията беше онлайн 

проведена за първи път. 

Докладвам ви за сведение писмо с вх. № ЦИК-07-123 от 

17.09.2020 г. от Секретариата на A-WEB, с което ни информират за 

промяна в електронния е-mail адрес. 

Докладвам ви писмо, получено от  господин Душан Вучко, 

директор служба на Държавна избирателна комисия на Република 

Словения, с което се обръщат към нас с въпроси във връзка с 

достъпността на избирателните секции за гласоподаватели с 

увреждания. Питат ни каква е правната рамка и практика в нашата 

страна за осигуряване на достъп до тези секции, разписани ли са 

подробни стандарти или други подходящи мерки за адаптиране на 

начина, по който хората с увреждания могат да гласуват. 

Отговорът е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали, като отговарям, че в Изборния кодекс на Република 

България, приет от Народното събрание през 2014 г. и понастоящем 

действащ, са разписани условията и подходящите мерки за начина 
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на гласуване на хора с увреждания във всички видови избори в 

страната и цитирам съответните членове, съответните норми от 

Изборния кодекс, а именно чл. 200, чл. 234, чл. 235, чл. 236 и 

чл. 237. 

Съжалявам, че писмото не е качено във вътрешната мрежа. 

Аз го изчетох текста. 

Предлагам да гласуваме протоколно решение да изпратим 

този отговор. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги, за изказвания. Няма изказвания. 

Процедура по гласуване на писмото. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

 

В същата точка думата има госпожа Стефанова. Заповядайте, 

госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка „Покани и семинари“ са публикувани 

доста покани за обучения и онлайн семинари за месец септември. 

Моля да се запознаете и, ако някой прояви интерес, при 

следващо заседание да го заяви. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа 

Солакова има думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали моля да погледнете, има една папка 

за последващо одобрение. Ще ви помоля на първо място да имаме 
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предвид, че получихме сигнал по телефона за постъпило писмо в 

община Исперих, което следваше веднага да препратим за 

извършване на съответната проверка в „Информационно 

обслужване“ АД като фирма, която поддържа и интернет-страницата 

на Централната избирателна комисия и общинските избирателни 

комисии.  

Моля за последващо одобрение писмата, които сме 

изпратили до „Информационно обслужване“ АД – № ЦИК-00-513 и 

ЦИК-00-513/1. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Ако няма 

изказвания, колеги, процедура по гласуване за последващо 

одобрение на писмата. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме писмо 

от Печатницата на БНБ, с което те ни приложиха и поискаха 

съгласуване на графика за предаване на бюлетините. Разбира се, 

можехме да го отложим за заседанието, но се наложи отново да 

реагираме, още вчера да изпратим писмо, с което да поискаме 

промяна в този график с оглед на това, че общински избирателни 

комисии и общинските администрации на общините Провадия и 

Вълчи дол са към едно Районно управление на МВР, а в графика са в 

различни дни. Помолихме Печатницата на БНБ за такава корекция в 

графика. Затова се наложи да изпратим бързо писмото. След това ще 

докладвам, разбира се, получено ново писмо. 
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Но моля първо за последващо одобрение на писмото, което 

изпратихме до Печатницата на БНБ с изх. № ЧМИ-26-14 от 

17.09.2020 г.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, ако 

няма изказвания, процедура по гласуване на последващо одобрение 

на писмото. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Сега ви докладвам писмо, което сме 

получили по електронната поща на 17.09.2020 г., а в оригинал на 

18.09.2020 г., с което от Печатницата на БНБ коригираха графика и в 

един ден ще бъдат предадени бюлетините за общините Вълчи дол и 

Провадия. 

Предлагам ви на първо място да изпратим до общинските 

избирателни комисии и до кметовете на общини с нови и частични 

избори на 27.09.2020 г. този коригиран график, а до Печатницата на 

БНБ да изпратим писмо, с което съгласуваме коригирания график. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги, за изказвания. Ако няма изказвания, процедура по гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 
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Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, до кметовете на 

общини ви предлагам да изпратим писмо, с което да напомним за 

изтичащи срокове на 19.09.2020 г., и неработен ден, за да осигурят 

дежурни служители за приемане на искания от избиратели за 

отстраняване на непълноти и грешки, както и за подаване на 

заявления за гласуване с подвижни избирателни комисии, там, 

където има вече назначена подвижна секционна избирателна 

комисия. Пак по същия начин да бъде оповестено това, за да могат 

да се възползват до 17,00 ч. избирателите, желаещи да подадат 

заявление. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги. Ако няма изказвания, процедура по гласуване на писмото. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение 

ви докладвам писмо от Министерство на финансите до кметовете на 

общини с искане да представят платежните за платената държавна 

такса по тарифата, по която се заплаща отпечатването на ценни 

книжа при получаването на бюлетините.  

Докладвам го за сведение. 
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Докладвам ви едно писмо, което сме получили от секретаря 

на община Бяла Слатина. Базирайки се на законовите разпоредби, с 

които се определя кои лица имат право да присъстват в изборното 

помещение, така и на методическите указания на Централната 

избирателна комисия, имайки предвид, че със заповед на кмета на 

община Бяла Слатина, утвърден план за действия за контрол на 

риска и ограничаване на разпространението на COVID-19 по време 

на произвеждането на частичния избор на 27.09.2020 г., че се 

предвижда определено от общината лице да извършва почистване и 

дезинфекция, тъй като е предвидено на всеки два часа да се 

извършват тези дейности с проветряване на помещението. 

Позволих си в случая да ви предложа един проект на писмо 

до всички кметове на общини с копия до общинските избирателни 

комисии и да кажем, че тези противоепидемични мерки, за които 

бяхме изпратили преди това писма до кметовете на общини, да 

бъдат при всички случаи предоставени на общинските избирателни 

комисии и на секционните избирателни комисии да разполагат с тях. 

Да предвидим, когато такива мерки, утвърдени за прилагане в 

изборния ден, включват и възможността определено от общината 

лице да извършва почистващите и дезинфекционни дейности, по 

никакъв начин да няма достъп до изборните книжа и материали, до 

избирателната кутия, до кутията с отрязъци, както и до бюлетини, 

протоколи, избирателни списъци и т.н. 

Да се определи с решение на секционната избирателна 

комисия наблюдението върху тези дейности в случаите, когато това 

лице ги извършва, като те не са по-малко от двама членове, 

предложени от различни партии и коалиции. След приключване на 

почистването и дезинфекцията да се извърши дезинфекция на 

химикала, с който се гласува, включително да се провери дали пише 

със син цвят, за да няма съмнения и да сме сигурни за подмяна.  
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При всички случаи за преустановяване на гласуването да 

бъдат уведомени избирателите, които чакат пред помещението и за 

всяко едно преустановяване да се съставя съответен протокол, който 

да се подписва от присъстващите членове на секционната 

избирателна комисия.  

Осъзнавам, че в изборното помещение законът определя кои 

лица присъстват. Но при всички случаи с оглед на това, че се 

преценява от компетентни длъжностни лица, в случая и кметовете 

на общината, знаете, че по Закона за противоепидемичните мерки, 

включително и по заповедта на министъра на  здравеопазването 

общинският щаб на територията на общината, а когато става дума за 

областта – и областният управител и областният щаб имат 

определени правомощия. Но с оглед на това, че те се предоставят на 

общинските избирателни комисии и комисията има възможност да 

реагира, да бъдат предварително уведомени членовете на 

секционните избирателни комисии с оглед на това, че става въпрос 

за условия, които трябва да са безопасни и да създават гаранции за 

запазване на живота и здравето на хората, при всички случаи, 

ценени по-високо от всички останали права и по Конституция 

закрепени. Считам, че бихме могли по изключение да кажем, ако 

такива правила включват присъствие и участие на външни лица за 

извършване на дезинфекция и почистване, да имат това право, но 

при съблюдаване на тези условия, които предлагам в писмото до 

всички кметове на общини. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, ако 

няма изказвания, процедура по гласуване на писмото до кметовете 

на общини с копия до ОИК. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 
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Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по повод 

постъпили въпроси относно срока на валидност на личните карти, 

относно възможността за гласуване с лични карти в изборите на 

27 септември, чиито срок на валидност е изтекъл и изтича в този 

период от време, включително и при втори тур, предлагам ви да 

изпратим до министъра на вътрешните работи едно писмо с копие 

до общинските избирателни комисии и до кметовете на общини, 

където има частични и нови избори на 27 септември 2020 г. 

Искането до министъра на вътрешните работи е да осигури 

съответно организация за издаване на удостоверения по реда на чл. 

263, ал. 1 от Изборния кодекс, да се позовем на § 10, ал. 2 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявен с решение 

на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на 

последиците срокът на валидност съгласно тази разпоредба се 

удължава с шест месеца. Но при всички случаи съгласно и тази 

разпоредба желаещите могат да подават заявления и да се снабдяват 

с нови лични карти, тъй като по силата на закона те важат на 

територията на Република България и могат да послужат, разбира се, 

за участие в изборите. Но в случаите, когато лицата са подали 

заявления, все още не е издадена нова лична карта или пожелаят да 

бъде издадена такава лична карта, МВР няма право да откаже това. 

Трябва да се създаде организацията по чл. 263, ал. 1 от Изборния 

кодекс. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, ако 

няма други изказвания, процедура по гласуване изпращането на 
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писмото до министъра на вътрешните работи с копие до общинските 

избирателни комисии и кметовете на общини. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа има обобщена справка, която да ви представя. Получаваме 

писма от всички общини, общинските избирателни комисии във 

връзка с организацията на частичните и нови избори. Има обобщени 

таблици, в които са включени всички лица, упълномощени с 

решение на общинските избирателни комисии и със заповеди на 

кметовете на общини, оправомощени да получат бюлетините, 

включително имаме обобщена справка за противоепидемичните 

мерки, които са утвърдени на територията на съответната община, за 

да се прилагат при произвеждането на частичните и нови избори. 

Получаваме писма с оглед на осигурени за предишната 

седмица, готовност за осигуряване на дежурства и в периода на 

почивните дни, включително в предстоящия официален празник от 

общините, за да може всички избиратели и в тези дни да се 

възползват и от изтичащите срокове. 

Докладвам ви ги за сведение. Във вътрешната мрежа са 

представени обобщените справки, както и са сканирани писмата, 

получени в Централната избирателна комисия  

Докладвам ви едно писмо от общината за актуализация на     

е-mail – адрес, ще се предостави на администрацията, за да може да 
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се актуализира базата данни. Обобщена е и справката за одобрените 

бюлетини, включително за потвърдените графични предпечатни 

образци на тези бюлетини. 

Това е само за сведение. 

От община Белово сме получили писмо, с което искат 

технически да се препрати още един път нашето писмо, което по 

причини, които са неясни, не се отваря. 

Докладвам ви едно писмо, което сме получили в Централната 

избирателна комисия с молба за предоставяне на бюлетини с 

изборни резултати от 2014 – 2017 г. и, ако е възможно, от местните 

избори през 2015 – 2019 г. от лице, което продължава дисертационен 

труд в Атинския държавен университет. 

Предлагам ви с протоколно решение да дадем съгласие за 

предоставяне на бюлетините и да възложим на администрацията да 

бъдат комплектувани, за да можем да подпомогнем това лице. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване на протоколно решение. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпила е 

докладна записка от главния счетоводител в Дирекция 

„Администрация“ за изпълнението на бюджет `2020 към 31 август 

2020 г.  Знаете, на работна група, която проведохме във връзка с 

изпълнение на задълженията на Централната избирателна комисия 

като първостепенен разпоредител с бюджет в бюджетната 
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процедура, бяха поставени и въпроси да бъде предоставена 

подробна справка за изпълнението на бюджета за 2020 г.  

Тъй като информацията трябва много внимателно да се 

анализира, предлагам да се проведе работна група, за да може да 

бъде представено на вниманието на Централната избирателна 

комисия решение, а  в случай на необходимост – за предприемане на 

необходими действия и протоколни решения по изпълнението на 

бюджет `2020. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, имате 

думата за изказвания.  

Друг доклад имате ли,  госпожо Солакова? Нямате. 

Госпожа Дюкенджиева има думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, с 

вх. № ЦИК-03-25 от 17.09.2020 г. сме получили писмо от заместник 

министър-председателя  господин Дончев, с което ни благодари за 

представения проект на техническа спецификация и информира 

Централната избирателна комисия, че становище по същия проект 

на техническа спецификация са компетентни да дадат Държавна 

агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Електронно 

управление“ и „Информационно обслужване“ АД. Според  господин 

Дончев в този смисъл компетентността за изразяване на становище 

по въпроса и извън компетентността на Министерския съвет. 

Докладвам го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря Ви,  

госпожо Дюкенджиева. 

Връщам на доклад госпожа Стойчева. Заповядайте, госпожо 

Стойчева. 

 Колеги, връщаме се на доклада на госпожа Дюкенджиева. 

Има думата  господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Радвам се, че поне за някои елементи от 

машинното гласуване сме на едно и също мнение с вицепремиера по 
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отношение на някои институции. Все пак имаме обща насока. 

Остава да извървим останалия път, за който, така или иначе, ще 

имаме нужда и от по-решителни крачки най-малкото във връзка с 

логистиката. Защото не е въпрос само за техническата 

спецификация, а става въпрос за складове, машини, техници и то 

обследвани складове, с които към момента ЦИК не разполага, а 

очевидно държавата може да направи обследване и съответно след 

едни вече ясни параметри да се осигурят съответните складове и т.н. 

в транспорт и прочее, и прочее, логистиката като цялост, което само 

с технически характеристики няма да стане и всички тези елементи 

трябва да влязат в обществената поръчка.  Без логистика няма как да 

стане обществена поръчка. ЦИК не разполага с имоти да разполага 

машини на територията на Република България.  

Явно процесът тече, посоката е ясна. Но аз предлагам сега 

вече делово, за да продължим стъпка по стъпка и да вървим напред. 

Ние вече изпратихме до някои институции писма. Но тези, които 

вече ни посочиха, че трябва и до тях да се изпратят, да се изпратят 

такива писма за одобрение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА:  Господин 

Чаушев, може ли да прецизирате предложението до кои институции 

да се изпратят. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да се видят първо тези, които са 

изпратени. Със същия текст, доколкото са изпратени, да се види 

липсващата тук, а именно държавна агенция и т.н., и т.н., и със 

същия текст да се изпрати и на въпросната агенция и то да се добави 

„по указание на вицепремиера, който изпълнява Постановление 

№ 100“. Ето така да бъде написано. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, 

колеги, по предложението на  господин Чаушев.  

Ако няма изказвания, процедура по гласуване. 
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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 Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Мария 

Бойкинова).  

Предложението се приема. 

Колеги, връщам на доклад госпожа Стойчева. Заповядайте, 

госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам 

постъпило искане за изплащане на възнаграждение на членовете на 

Общинска избирателна комисия – Монтана, за проведено заседание 

на 20 август тази година. На заседанието е прието решение във 

връзка с получено писмо от Общинския съвет – Монтана, с искане за 

становище и информация относно образувано производство от 

КПКОНПИ срещу кмета на с. Д-р Йосифово. 

Преписката е комплектована в цялост. Стойността на 

исканите възнаграждения е 714,21 лв. Предлагам да приемем 

протоколно решение за изплащането му. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, давам 

думата за изказвания. Ако няма, процедура по гласуване на 

протоколно решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 
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Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред 

закривам днешното заседание. 

Насрочвам следващо заседание на Централната избирателна 

комисия в сряда, 23 септември 2020 г. от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 12,55 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Таня Йосифова 

 

    СЕКРЕТАР:  

        Севинч Солакова  

 

 

 

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 

 

 


