ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 250
На 15 октомври 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Таня Йосифова, Катя Иванова,
Кристина Стефанова
2. Доклади по административни и административнонаказателни преписки.
Докладват: Таня Йосифова, Ивайло Ивков,
Георги Баханов, Мирослав Джеров
3. Разни.
Докладват: Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Емил Войнов, Димитър Димитров, Катя Иванова,
Николай Николов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Таня
Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Бойчо Арнаудов и Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 11,30 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на Комисията, и
госпожа Силва Дюкенджиева - заместник-председател.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, налице е необходимият кворум, за да започнем заседанието
на Централната избирателна комисия, с оглед на което откривам
настоящото заседание. Извиняваме се за закъснението, което се
дължи на кратките срокове, в които трябваше да се събере работната
група по организационни въпроси във връзка с прогнозата за
бюджета през 2021 г., който по-късно ще бъде докладван.
Виждате пред вас дневния ред за днешното заседание. Моля,
ако има някой, който желае да се включи в някоя от точките, да
заяви това.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА
СТЕФАНОВА:
Благодаря.
Господин
председател, моля да ме включите в точка първа – изплащане на
възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Бойкинова?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в точка
„Разни”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако няма други
желаещи да се включат, моля да гласуваме дневния ред.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против –
няма.
Само за сведение да докладвам, че в отпуск са колегите
Георгиева и Арнаудов.
Давам думата по точка първа от дневния ред на колегата
Иванова. Заповядайте.
Точка 1. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия по електронната поща е пристигнало едно
писмо с вх. № МИ-27-274/1 от 8 октомври 2020 г. от Общинската
избирателна комисия – Венец. В посоченото писмо колегите ни
припомнят, че с наше протоколно решение от 25 септември сме
одобрили възнаграждение на членовете на комисията, но тогава в
депозираната справка от тях е била допусната техническа грешка и
вместо за осем човека, които реално са присъствали на заседанието
на комисията, на което е взето решение за предсрочно прекратяване
пълномощията на общински съветник, в действителност са
присъствали осем човека, тоест за един човек не е било изплатено
такова възнаграждение, поради което те ни молят такова
възнаграждение да бъде гласувано и за техния колега Сахер Ахмед,
члена на Общинската избирателна комисия – Венец.
Имаме счетоводна справка, имаме и контролен лист за
осъществен предварителен контрол от финансовия контрольор.
Наистина след извършена справка се установи, че е изплатено
възнаграждение само на седем вместо на осем членове, поради което
ви предлагам Централната избирателна комисия да приеме
протоколно решение, с което да одобри допълнително заплащане и
за осмия присъствал член на комисията възнаграждение в размер на
53,20 лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Иванова.
Ако няма други предложения, моля да гласуваме. Гласували
14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
Колега Иванова, имате ли друг доклад? Не.
Колегата Йосифова.
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам
ви първо искане за изплащане на възнаграждение от Общинската
избирателна комисия – Велико Търново, за проведени две дежурства
на 8 и 9 октомври на председател, секретар и член и за двете
дежурства.
Представили са ни конкретно описание на разгледаните
дейности във връзка с предоставяне на данни по прокурорски
преписки. Имаме извършен предварителен контрол от финансовия
контрольор с положително решение. Сумата е общо 348,46 лева.
Предлагам да я одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Йосифова.
Ако няма други предложения, моля да гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Второто искане за изплащане на
възнаграждение е от Общинската избирателна комисия – Чепеларе,
област Смолян, за едно заседание, проведено на 24 септември
2020 г., в което са участвали председател, двама заместникпредседатели и осем членове. На това заседание е прието решение за
прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за
избран общински съветник следващия в листата.
И тук имаме положително становище от финансовия
контрольор. Сумата е 603,82 лева. Предлагам да се одобри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Йосифова за изплащане на
възнаграждение на ОИК – Чепеларе. Други предложения има ли?
Ако няма, моля да гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева); против – няма.
Благодаря, колега Йосифова.
Давам думата на колегата Стефанова.
КРИСТИНА
СТЕФАНОВА:
Благодаря,
господин
председател. Колеги, с вх. № МИ-27-286 от 9 октомври сме
получили искане за изплащане на възнаграждение за проведено
дежурство, а именно процесуално представителство от Общинската
избирателна комисия – Аксаково. Представителството е било от
председателя на 2 септември по дело.
Моля да бъде одобрено изплащането на дежурство в размер
на 57,19 лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Стефанова. Други
предложения има ли?
Ако няма, да гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева);
против – няма.
Уважаеми колеги, минаваме към точка втора от дневния ред.
Давам думата на колегата Йосифова.
Точка 2. Доклади по административни и административнонаказателни преписки.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам
ви постановление на госпожа Р. Г., прокурор в Окръжна
прокуратура – Благоевград, във връзка с наша жалба има
постановление за отказ от образуване на досъдебно производство от
Районна прокуратура – Благоевград, по преписка № 1904/2020 г.
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Окръжният прокурор потвърждава това постановление за отказ да се
образува досъдебно производство, като посочва, че в хода на
извършената проверка са събрани материали, които са анализирани
правилно от решаващата прокуратура, фактическите положения са
верни и съответно решаващата прокуратура е приела, че
декларираното от лицето е истина, тъй като той реално е живял във
Великобритания, поради което не са осъществени обективните и
субективни елементи от състава на посочените постановления. Този
правен извод се споделя от Окръжна прокуратура – Благоевград,
поради което смята, че атакуваното постановление следва да бъде
потвърдено.
Също така се посочва, че става въпрос за български
гражданин, който е имал постоянен адрес в България в община
Благоевград, поради което и посоченото в жалбата е неоснователно.
Докладвам това постановление за сведение. Това е моето
предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Давам думата на
колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № ЕП-09-448. В моя папка е
отговорът. Четири са въпросите от Окръжна прокуратура – Пловдив,
Окръжен следствен отдел. Прилагаме документите съгласно текста,
в които се съдържа необходимата информация и обясняваме защо
сме им изпратили сигнала, а именно че лицето е с настоящ адрес в
Швейцария.
Виждате писмото. Предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Ивков.
Ако няма други предложения и коментари по текста на
писмото, каквито не виждам, моля да го гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева);
против – няма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото е вх. № ЕП-09-458 от 13
октомври от Окръжна прокуратура – Варна, Окръжен следствен
отдел. Изискват оригинала на декларация на едно лице, което е
гласувало, пак по сигнал, във връзка с разследване по описа на
Окръжна следствена служба – Варна, както и допълнителната
страница от списъка.
Вижте писмото. Казваме им, че е на разположение
декларацията и вещото лице да носи препис при идване в
Централната
избирателна
комисия
заверено
копие
от
постановлението за назначаване на съответна експертиза. Те не
говорят за експертиза, но очевидно че се иска за нуждите на
следствието за експертиза.
Предлагам така да отговорим и да видим развитието. Те все
пак имат право съгласно НПК да изискат оригиналите. Аз ви
предлагам този отговор към този момент. Ако не се задоволят с този
начин на действие, ще трябва според мен да изпратим оригинала на
декларацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам да изпратим този вариант.
Оригиналите – тук, на място! Такава каквато е била практиката от
поне десет години. Досега не сме имали нещо в обратна ситуация.
Когато изпратим това, ако дойде нещо друго, тогава вече ще
преценяваме. Но няма смисъл да променяме нещо, което работи.
Поради което предлагам просто да се изпрати това писмо и да
свършваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
изказването на колегата Чаушев, който подкрепя писмото на
колегата Ивков.
Ако няма други изказвания, моля да го гласуваме.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
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); против – няма.
Колега Ивков, имате ли още доклади?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Нямам повече, благодаря, господин
председател.
Колегата Джеров има думата. Заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение вх. № НС-09-2/1 от
14 октомври 2020 г. Писмото ни е изпратено от Районна
прокуратура – Гоце Делчев, прокурор П., в което ни казва, че на 26
май 2020 г. са ни изпратили постановление за прекратяване на
досъдебното производство с вх. № 755/2019 г. по описа на Районна
прокуратура – Гоце Делчев, ведно с обратната разписка. Тъй като в
момента обратната разписка не е върната в Районна прокуратура –
Гоце Делчев, поради което основанието за прекратяване не е влязло
в сила. Отново ни изпращат постановлението за прекратяване на
наказателното производство. Докладвам ви го за сведение.
Следващият входящ номер е ЕП-09-460 от 14 октомври 2020
г. Това е постановление, изпратено от Районна прокуратура – Варна.
Свързано е с отказ от образуване на наказателното производство.
Мотивите подробно са изложени в самото постановление, в което се
казва, че в крайна сметка отказват да образуват наказателното
производство, прекратява се преписката.
Докладвам го също за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате ли още
доклади?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И аз благодаря.
Колегата Чаушев има думата.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ ЕП-09-449 от 9 ок 2020 г. постановление от Районна прокуратура
– Стара Загора. Това е отказ да се образува досъдебно производство.
Отказът е мотивиран - искам да го прочета обаче, за да престанем и
занапред с тези истории – отказът е мотивиран с основен аргумент,
който ще бъде развит по-нататък в текста, с позоваване на решение
на Наказателен съд, който гласи така: „Не би могло да се вмени в
отговорност на подсъдимия незнанието или неразбирането на закона
от членовете на секционните избирателни комисии. С факта на
вписването на дееца в списъците е прието, че същият от субективна
страна вече е бил с представа, че има право да гласува, поради което
след гласуването не може да му се търси отговорност.”
Прокурорът казва, да, може да има от обективна страна
някакво нарушение, но във всеки случай от субективна страна няма
умисъл, поради което прекратява производството – нещо, което съм
говорил поне петдесет пъти.
Предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Чаушев. Друг доклад имате ли? Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И както казах, излишен разход на
административен ресурс. Обърнете внимание, първо следователят
работи, не може да намери човека, той е някъде в чужбина, майки,
бащи, синове, Интерпол – представяте ли си! – от последните
истории! Секционни комисии! Дотук станаха 15-20 човека, които се
въртят в някакъв порочен кръг! При очевидна фактическа
обстановка двадесет човека вече са завихрени, включително и с
Интерпол!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев,
дайте да минем по същество на преписката ви.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: По същество! Доказваме теза, после
обжалваме, после получаваме същото – тук са още десет човека
отгоре. И си получаваме това, което беше преди десет минути.
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Говорим за административен ресурс и да престанем да си мислим, че
сме всевишни и не знам какви си! Да гледаме и рационално нещата!
Продължавам по-нататък. От Окръжен следствен отдел,
Окръжна прокуратура – Пловдив, ни искат данни за гражданин,
гласувал в Швейцария, избирателни списъци, членове на секционни
комисии, включително и информация за това дали е бил вписан по
чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс.
В тази връзка изпратихме писмо до „Информационно
обслужване”. Получили сме отговор, от който е видно, че лицето не
е било включено в избирателния списък. Описвам това в писмото.
Предлагам да се изпрати писмото с описанието на
фактическата обстановка, включително и с исканите документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате във вътрешната мрежа писмото, което е изготвено
от докладчика. Не виждам изказвания.
Ако няма забележки по писмото, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Продължете, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Входящ № ЕП-09-446 от 7 октомври
2020 г. Искане от Окръжна прокуратура – Варна, по отношение на
гражданин, гласувал на европейските избори в Руската федерация.
Искат ни по същество оригинала на декларацията по чл. 33, ал. 2 от
Изборния кодекс.
Предлагам да изпратим текст, че можем да предоставим на
вещо лице оригинала в Централната избирателна комисия от 10 до
17 ч. всеки работен ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждате
подготвения проект на писмо. Не виждам желание да се изказват
колеги.
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Ако няма забележки, моля процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
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 Цанева); против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Входящ № ЕП-09-416 от 23 септември
2020 г. от Окръжна прокуратура – Силистра. Иска се
допълнителната страница от списък за гласуване на граждани в
Република Турция и списъка на членовете на секционната
избирателна комисия, съответно по образуваната преписка.
Предлагам да се изпрати списъкът на членовете на
съответната секционна избирателна комисия, а по отношение на
изпращането на оригинал да се отговори по същия начин, че може да
се запознаят с оригиналите от 10 до 17 ч. в Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате проекта на писмо.
Ако няма допълнения към него, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нямам повече доклади. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Баханов,
имате думата.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин председател. С вх.
№ МИ-04-02-56 от Областна дирекция на МВР на МВР – Велико
Търново, Районно управление – Павликени, началникът на Районно
управление – Павликени, ни задава въпрос, тъй като имал няколко
преписки при тях от Районна прокуратура – Павликени, с посочени
номера, по които се е установило, че лицата, посочени като
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гласуващи в нарушение на Изборния кодекс, са изпълнявали
задължения като членове на секционни избирателни комисии в
различни населени места в община Павликени. Като такива те са
заявили, че им е разяснено, че не могат да напускат изборната
секция, в която изпълняват задълженията си, и могат да упражнят
правото си на глас, като гласуват в секцията, в която са
председатели, секретари или членове, като това се случва, като
лицата гласуват под чертата на съответния избирателен списък.
Началникът на Районно управление – Павликени, желае с
оглед извършена проверка по случаите да им изпратим от
Централната избирателна комисия писмено становище, в което да
посочим имат ли право лица, членове на СИК, да гласуват под
чертата на съответния избирателен списък или това е нарушение на
Изборния кодекс.
Тук има подготвено едно писмо от две страници, в които
разясняваме на господин главния инспектор временно изпълняващ
началник Районно управление – Павликени, кои лица могат да бъдат
дописани под чертата и кои лица имат право да гласуват в местните
избори.
Моля да погледнете писмото, то е във вътрешната мрежа в
моята папка. Есенцията е, че се допускат под чертата да гласуват
лицата, заети в произвеждането на избори като членове на СИК или
охрана на съответната секция, ако не фигурират в отпечатания
избирателен списък, но имат постоянен адрес на територията на
същата община, административния номер, респективно за София,
Пловдив и Варна, или кметството, или нямат настоящ адрес извън
Република България към 26 април 2019 г. Като същите представят и
декларация.
Подробно е описано в този подготвен отговор, който, ако
нямате, колеги предложения за изменения или допълнения, моля,
господин председател, да го подложите на гласуване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Баханов. Колеги, виждате писмото в папката на господин
Баханов.
Ако няма предложения за допълнения на текста и колегите са
се запознали, подлагам проекта на писмо на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми господин председател,
връщам на доклад вх. № ЕП-09-436 от 2 октомври 2020 г. От
Районна прокуратура – Плевен, желаеха да им изпратим информация
дали едно лице с посочени три имена и ЕГН, живеещо в Плевен, във
връзка с неговото гласуване във Великобритания, Саутхемптън,
вписан в допълнителната страница, дали е заявило предварително,
че желае да гласува чрез писмо до дипломатическото или
консулското представителство на Република България във
Великобритания или чрез електронно заявление през интернет
страницата на ЦИК.
Както ви докладвах на предходното заседание, имахме
запитване до „Информационно обслужване” в тази връзка и с писмо
вх. № ЕП-00-32 от 7 октомври 2020 г. „Информационно обслужване”
ни отговориха, че съответното лице не е подавало заявление за
гласуване извън страната в посочените избори. Това го бях
докладвал на предходно заседание. Но към писмото желаят освен
тази информация да им се посочат всички данни за председателя и
членовете на секционната избирателна комисия № 26 във
Великобритания, като три имена, ЕГН и телефон за връзка. Дали са
ни и срок за отговор пет дни.
Подготвено е писмо вече подробно с резултата от проверката
от „Информационно обслужване”, който се съдържа в отговора ни,
както и предлагам да им изпратим препис-извлечения от решенията,
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с които е назначена секционната избирателна комисия във
Великобритания, Саутхемптън, както и заверено копие от протокола
на същата комисия.
Това е предложението. Моля да подложите на гласуване това
писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Солакова има думата.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, че
при нас имаме само зададен въпрос дали лицето е подало заявление,
предлагам да допълним конкретния отговор с изявлението, че
лицата, които не са подали заявление за включване в избирателния
списък, могат да гласуват при наличие на избирателни права, като
бъдат дописани в избирателния списък под черта от членовете на
секционната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Баханов,
съгласен ли сте с това допълнение?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да, приемам направеното допълнение
от колегата Солакова. Независимо от конкретния въпрос, няма
проблем да допълним отговора ни с това предложение, направено от
колегата Солакова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако няма други
предложения или възражения, предлагам да гласуваме текста с
добавката, която беше предложена от колегата Солакова.
Гласували 15 членове на ЦИК: 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
Имате ли друг доклад, колега Баханов? Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-451 от
12 октомври 2020 г. от Окръжен следствен отдел към Окръжна
прокуратура – Пловдив, във връзка с тяхно разследване за
престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс желаят да им
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бъдат предоставени за послужване в оригинал изброени документи,
а именно изборния протокол от СИК № 167 в Генералното
консулство на Република България в Истанбул, само
допълнителната страница към списъка за гласуване извън страната,
съдържащ дописан избирател под № 101 с посочено име и ЕГН и
положен от него подпис, както и оригинал на декларацията по чл. 33
от същото лице.
Документите са им необходими за изготвяне на графологична
експертиза. След приключване на делото и отпадане на основанието
ще бъдат върнати по надлежния ред.
Желаят да им бъдат предоставени и пълни данни за членовете
на посочената по-горе секционна избирателна комисия.
Има подготвен отговор, с който ги уведомяваме, че
оригиналите могат да бъдат предоставени за извършване на
процесуално-следствени действия от вещо лице-графолог в сградата
на Централната избирателна комисия. Също така и самото вещо
лице да предостави заверено копие от постановление за назначаване
на съответната експертиза.
Предоставяме им препис-извлечение от решението на
Централната избирателна комисия за назначаване на съставите на
секционните избирателни комисии извън страната за изборите за
членове на Европейския парламент, както и заверено копие от
протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ 167 в Турция, Истанбул, Генерално консулство.
Отделно от това упоменаваме, че Централната избирателна
комисия не разполага с постоянния и настоящ адрес на членовете на
секционната избирателна комисия, както и с актуални телефони за
връзка.
Това е предложението ми за отговор.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на господин Баханов. Има ли други предложения? Не
виждам.
Ако няма, моля процедура по гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (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); против – няма.
Друг доклад, господин Баханов, имате ли? Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № ЕП-09-434 от 6 октомври 2020
г. Окръжна прокуратура – Перник, след като ни уведомява, че има
образувано досъдебно производство, желаят във връзка с
разследването по същото и указания на наблюдаващия прокурор и
на основание чл. 159 от Наказателно-процесуалния кодекс и чл. 145
от Закона за съдебната власт да им предоставим оригиналите на
всички документи, подписани от посоченото в писмото лице, със
съответния ЕГН, в деня на избора, извършило гласуване за членове
на Европейския парламент от Република България, проведено на 26
май 2019 г. в Обединените арабски емирства, в Генералното
консулство на Република България в Дубай. Същите са им
необходими за назначаване на съдебно-почеркова (графологична)
експертиза.
Има подготвено писмо до следовател К., с което ги
уведомяваме (със стандартния текст), че могат да им бъдат
предоставени за извършване на процесуално-следствени действия от
вещо лице-графолог в сградата на Централната избирателна
комисия, като същото да носи съответния документ, а именно
постановление за назначаване на експертизата.
Това е предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Баханов. Други предложения има ли?
Ако няма, моля да гласуваме.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева); против – няма.
Нямате друг доклад?
Минаваме към точка трета – Разни. Давам думата на
колегата Иванова.
Точка 3. Разни.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-14-38 от 8 октомври 2020 г. е
постъпило писмо-искане от кмета на община Благоевград да бъде
получено разрешение за достъп до запечатано помещение,
намиращо се в сградата на Общинската администрация, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от местните избори,
проведени през 2019 г. Към писмото са приложени и две писма, и
двете са подписани от началника на Районно управление – Гоце
Делчев, от които всъщност се установява, че конкретният повод за
искането за разрешение е искане на разследващите органи по чл. 52
от Наказателно-процесуалния кодекс. Изисква се информация за
избирателни списъци и по отношение на определени физически
лица, гласували в местните избори през 2019 г.
В тази връзка аз съм подготвила един проект на писмоотговор на искането на инж. Румен Томов, което е със стандартен
текст, а именно че когато има искане на разследващи органи по чл.
52, не е необходимо Централната избирателна комисия да дава
разрешение и че следва да се съобрази и да процедира съгласно
наше Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г.
Предлагам на Централната избирателна комисия да приеме
протоколно решение, с което да отговорим на направеното искане с
текста по посоченото писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Иванова. Колеги, виждате във вътрешната мрежа е качен
проектът за писмо.
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Ако няма допълнения към него или забележки, моля
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева); против – няма.
Давам думата на колегата Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмото от министъра на финансите, което получихме в
Централната избирателна комисия на 13 октомври тази година.
Предвид епидемичната обстановка в страната не се
предвиждат обсъждания на проектите на бюджет и бюджетната
прогноза за периода 2022 - 2023 г. Поради тази причина са ни
изпратили към това писмо параметрите по проектобюджета на
Централната избирателна комисия за 2021 г. Знаете, това беше
предмет на подробно обсъждане и цялостен анализ на всички
документи, представени в хода на бюджетната процедура за бюджет
2021 г. и бюджетни разходни тавани 2022 – 2023 г. от работна група
с представяне на всички необходими приложения, четири на брой,
попълнени от счетоводството, които трябва да бъдат представени в
електронен формат на Министерството на финансите.
Аз ви предлагам извън това да изпратим писмо до министъра
на финансите, с което да посочим изпращането на попълнените
приложения в електронен вид, както и да отбележим, че съгласуваме
с бележки в частта на предвидените средства по централния бюджет
за 2021 г. И отново да напомним за необходимите средства за
осигуряване и финансово обезпечаване на Централната избирателна
комисия по изпълнение на всички нейни правомощия по закон в
пълен обем, както и изпълнение на стратегическите документи за
изграждане на професионална администрация. Това е свързано и с
бюджетната
програма
„Изграждане
на
професионална
администрация и ефективно управление”.
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Предлагам да одобрим представените и попълнени
формуляри като приложения и да упълномощим главния
счетоводител да бъдат изпратени в електронен вид, така както е
указанието в писмото. И да гласуваме това писмо до министъра на
финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложения, които бяха направени от колегата
Солакова, а именно: одобряване на прогнозата, изпращане на
писмото до Министерството на финансите и упълномощаването на
главния счетоводител да изпрати по електронен път попълнените
приложения. Имате ли допълнения или други предложения по тези
точки?
Ако няма, моля процедура по гласуване и на трите
предложения.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
Госпожо Солакова, имате ли още доклади?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да. Аз ще помоля да отложим някои
доклади след докладите на колегите, но на първо място, ми
позволете да докладвам проекта на писмо до господин Томислав
Дончев.
Уважаеми колеги, с оглед на обнародваните изменения и
допълнения в Изборния кодекс, приети със закон, обнародвани в
„Държавен вестник” от 13 октомври и в сила и решение № 100 от
14 февруари 2020 г. на Министерския съвет, с което на господин
Томислав Дончев е възложена координацията с Централната
избирателна комисия на процеса по осигуряване на машинното
гласуване, ви предлагам да изпратим писмо, да го поканим на среща,
на която да бъдат обсъдени всички въпроси. Ние сме ги представили
подробно на неговото внимание и с предишни писма. Срещата да
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бъде проведена в Централната избирателна комисия на 20 октомври
2020 г. от 11 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението, колеги, запознахте се с текста на писмото.
Ако няма допълнения към писмото, предлагам да го
гласуваме и да го изпратим на заместник-министър председателя
господин Дончев.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева);
против – няма.
Госпожо Солакова, след това отново ще ви дам думата.
Давам думата на колегата Дюкенджиева.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря,
господин
председател. Уважаеми колеги, в моя папка с вх. № ЦИК-11-87 от
14 октомври 2020 г. сме получили молба от госпожа М. А., която
желае да й бъде издадена служебна бележка. Има проект на
служебна бележка в моята папка, с която Централната избирателна
комисия удостоверява, че госпожа А. е била заместник-председател
на Централната избирателна комисия в периода от 15 април 2011 г.
до 10 март 2014 г.
Ако колегите нямат предложения, моля да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на колегата Дюкенджиева. Такива служебни
бележки сме издавали за други членове на Централната избирателна
комисия.
Ако няма забележки или допълнения към текста, предлагам
да гласуваме служебната бележка и изпращането й на колегата А.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева);
против – няма.
Имате ли още доклади? Заповядайте.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря,
господин
председател. Само за сведение, колеги, господин Цацаров ни е
изпратил благодарствено писмо, че сме му честитили рождения ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Войнов има думата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладът ми е във връзка с проведената работна
група за машинно гласуване. В работната група обсъждахме
обществената поръчка за машините за гласуване и по-точно дали е
възможно предметът на обществена поръчка да бъде едновременно
за покупко-продажба на машините и за цялостно логистично
осигуряване.
Ще припомня, че обществената поръчка за изборите за
членове на Европейския парламент от Република България беше
едновременно за наемане и логистично осигуряване. Въпросът е
дали е възможно сега да бъде за закупуване и логистично
осигуряване.
Във връзка с горното възложих на главния юрисконсулт да
изготви становище, което може да видите в моята папка. То е с вх.
№ ЦИК-09-176 от днешна дата. В становището се твърди, че
възлагането на обществената поръчка за закупуване и доставка на
десет хиляди специализирани устройства за електронно машинно
гласуване може да се осъществи по същия ред като възложената от
Централната избирателна комисия поръчка за наемане на три хиляди
специализирани устройства за провеждане на избори за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.,
тоест по реда на чл. 73, ал. 2, т. 1, буква „в” от Закона за
обществените поръчки във връзка с § 3 от Допълнителните
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разпоредби на Изборния кодекс – състезателна процедура с
договаряне.
В становището са разгледани два варианта. Първият вариант
е освен доставката продавачът да осъществи и логистичното
осигуряване. Вторият вариант е обществената поръчка да се раздели
на две обособени позиции – първо закупуване и доставка, второ,
логистично осигуряване. Като кандидатите могат да подават оферта
само за една или и за двете обособени позиции.
На този етап докладвам становището за запознаване.
Във връзка с гореказаното на работната група се направи и
предложение подобно запитване да отправим до Агенцията по
обществени поръчки. Подготвил съм писмо до агенцията, с което ги
молим да ни информират за следното (може да видите писмото в
моята папка). Въпросът е дали е възможно предметът на
обществената поръчка да бъде едновременно за покупко-продажба
на специализираните устройства и за логистичното осигуряване за
предстоящите избори за народни представители, включващо
програмиране на машините и обновяване на софтуера при
необходимост, съхранение на машините в складове до изборния ден,
транспортиране на машините до избирателните секции и обратно,
инсталиране, деинсталиране и тестване на машините, техническа
поддръжка на машините, обучение на ЦИК, РИК и СИК и изготвяне
на обучителни материали и изготвяне на материали за
разяснителната кампания за машинното гласуване.
Предлагам да си кажете мнението и ако няма забележки, да
изпратим това писмо до Агенцията по обществени поръчки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще бъда по-мек. Не е работа на
администрацията, пък бил той и юрист от отдел, да се произнася по
неща, по които ЦИК няма решение. Въпросният служител просто
като получи указание от ЦИК, да си напише, ако може,
обществената поръчка. Нещо пак бъркаме местата на коня и
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каруцата. Не може юрист да пише или да не пише и да предпоставя
нещо можело или не можело, при положение че Централната
избирателна комисия няма никакво решение по този случай.
В тази връзка не знам за каква работна група става въпрос.
Лично аз съм член на тази работна група, тази работна група не е
обсъждала да се възлага на Хикс, Игрек, Зет каквото и да било.
Срещите тук вчера бяха в състав ЦИК и общо взето се набелязаха
определен тип направления, но във всеки случай не определени
направления.
В този смисъл аз вече пък заявявам, че напускам тъй
наречената работна група по машинно гласуване! Категорично!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Чаушев. Така или иначе в работните групи могат да
участват всички членове на Централната избирателна комисия,
независимо дали те са посочени в решението или не. И фактът че
членовете са присъствали и са участвали в дейността на работната
група, това не прави провеждането на работно заседание. Ако това
беше целта на изказването.
А по отношение на писмото, нормално е юристите да
предоставят своите становища в рамките на Централната
избирателна комисия с оглед на това ние да имаме възможността да
вземем информирано решение по различни въпроси, по които все
пак ние може би нямаме и компетентността.
Затова аз предлагам в момента да се ограничим до текста на
писмото – ако има забележки или допълнения – и с гласуването да
изразим нашето мнение.
Така или иначе, в рамките на съставите на работните групи
ще има промяна и в този случай ще се вземе предвид и желанието на
колегата Чаушев да участва или не, тъй като там трябва да бъдат
внесени промени с оглед и попълването на състава на Централната
избирателна комисия, както и освобождаването на председателя от
участието в работните групи, в които в момента той участва.
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Предлагам ви, ако имате изказвания по текста на писмото, да
преценим и да прецизираме неговото съдържание.
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. По принцип подкрепям
колегата Чаушев и няма да подкрепя това писмо. Обаче имам малко
по-различни аргументи, независимо дали то е обсъдено от цялата
ЦИК, хубаво е да е в разширен състав. Но това писмо не ми звучи
сериозно да излиза от Централната избирателна комисия поради
следното.
Първо, ние имаме няколко главни юрисконсулти. Имаме
добре обезпечен юридически отдел. Присъства се многократно на
обучения точно в тази тематика. Ние самите сме юристи и сме пряко
свързани и извършваме пряко голямата част от работата на
Централната избирателна комисия. Беше редно според мен да се
обсъди тази част от Закона за обществените поръчки, която касае
този въпрос. Да видим защо не ни е ясно, тоест да кажем, член едикой си предвижда това, там се предвижда това, там има
стълкновение на норми или пък трябва да се приложи разширително
тълкуване. Иначе съм съгласен с колегата Чаушев, че не бива да
предпоставяме, ние не сме взели решение за това, пък сега питаме.
Аз по-скоро бих попитал други неща и бих искал становище
от нашите юристи дали можем да изменим начина. Но това наистина
е въпрос на предварителен дебат. Дали можем, след като изберем
двама или трима, тъй като не съм много вещ в тази област, но бих
схванал, тъй като това е и професията ми преди да дойда в
Централната избирателна комисия, дали можем после да проведем
преговори с двама или трима избрани евентуално, за да
оптимизираме цената.
Има ред други въпроси, не този е основният. Ако ще питаме
агенцията за становище, бих добавил въпроси, за да не ги питаме сто
пъти, защото ще стане съвсем несериозно.
Затова предлагам да отложим гласуването на това писмо, да
обмислим тези въпроси, да обсъдим в целия състав. Група за
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машинно гласуване за мен няма в момента, тя няма ръководител,
сега и колегата каза, че напуска. Според мен цялата ЦИК трябва да
сме група машинно гласуване, това е сериозно предизвикателство
пред ЦИК да произведе машинното гласуване на тези избори.
Трябва да се събираме всички или всички, които могат, на работните
заседания и да обсъдим и други юридически въпроси. Този е
ненавременен и не е най-важният, затова няма да подкрепя това
писмо, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Ивков.
Колега Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги,
уважаеми
господин председател, така или иначе постъпи формално
предложение за отлагане на точката. Лично аз обаче имах
намерение, ако тя не бъде отложена, да подкрепя писмото, така
както е предложено днес.
Искам да опонирам на въпроса за това, че не е найнавременната тази точка. Напротив, за мен крайният срок, в рамките
на който ние трябва да отворим процедурата за обществена поръчка
с формално решение, е 10 ноември. Докогато няма никакво време.
Ако до този срок ние не успеем, съдейки по практиката от
предходните избори, да открием производството или по-скоро да
започнем процедурата по възлагане на обществена поръчка, във
висока степен биха се застрашили някои последващи срокове.
От тази гледна точка, за да открием тази процедура обаче,
един от най-важните въпроси е въпросът с предмета на
предстоящата обществена поръчка. Въобще не е без значение и за
резултата от обществената поръчка дали ще бъдат три или ще бъде
една.
Ето защо това питане, което ние отправяме към Агенцията по
обществени поръчки, на мен ми се струва съвсем навременно. Не
възразявам да се отложи, след като има такова искане от колеги,
нека да го обсъдим отново, но така или иначе, в много кратки
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срокове, ако ще питаме агенцията, ние трябва да отправим това
питане. Ако не, да си изясним какъв ще бъде предметът на тази
обществена поръчка, защото това за мен е изключително,
изключително важен въпрос. Този въпрос и въпросът с техническата
спецификация са най-важните въпроси, които по мое мнение стоят
на вниманието на Централната избирателна комисия - съдържанието
на обществената поръчка и техническата спецификация. Благодаря
за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не беше мястото може би, но вече тръгна
дебатът и под формата на реплика аз ще опонирам на колегата
Николов.
Първо, за пръв път чувам срок 10 ноември, моля да ми
поясни. Аз бях миналия път в групата, успешно проведохме
машинно гласуване, пряко съм се занимавал под председателството
на господин Чаушев и петима човека. Знаем с какво се срещнахме,
какво изпитахме и всичко е докладвано. Зле или добре, с всичките
критики ние успяхме – цялата Централна избирателна комисия – да
осъществи това.
Пак повтарям, има много по-съществени въпроси от този,
този още не е възникнал. Това че няма време и сроковете са къси, не
е предпоставка да питаме нещо, за което не казваме защо питаме. За
да зададеш въпрос, трябва да покажеш, че ти си в материята, да
обясниш защо не е ясно. И аз искам докладна от главните
юрисконсулти или този, който се занимава с това, за да ни каже.
Второ, нека да не подценяваме това, което каза колегата
Иванова, не съм взел разрешението й да я цитирам, но тук всичко
трябва да се казва, вярвам, че тя си държи на думите, че такова
становище, първо няма да получим категорично, те не могат да
предрешават нещата, това е писмо с предизвестен край на
преписката, второ, дори да получим, то няма задължителен характер
за никого. Абсолютно за никого и не е меродавно. И трето, найважното, каква е нашата воля, какви са нашите знания, нашият опит
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и ние изобщо ще искаме ли да правим това, тоест да купуваме? Така
предопределяме ли каква е волята на Централната избирателна
комисия? И тук съм съгласен с клишето, че не бива да поставяме
каруцата пред коня, защото Централната избирателна комисия
изобщо не е изразила колективна воля в тази насока, за да питаме за
становище.
Предстои среща със заместник-министър председателя. Ами
ако на тази среща стане ясно това, за което ЦИК апелира чрез
предишния си и чрез сегашния си председател, че това трябва да е
държавна политика, че държавата трябва с целия си ресурс и мощ да
застане зад Централната избирателна комисия – със складове, с
логистика? Тогава какъв е този въпрос? В смисъл, той не изпреварва
ли едно по-важно събитие? Нека поне да го направим след срещата
във вторник с господин Дончев. Поне това.
Ние фактически признаваме, че Централната избирателна
комисия трябва да осигури към този момент машини и, видиш ли,
само да ни кажат КЗК „окей сте, нямате проблем” и ние ще хукнем
да правим няколко обществени поръчки. Предопределяме покупка,
предопределяме и абсолютно различни дейности да сложим в
предмета на една поръчка.
Не считам, че се нуждаем от този отговор. Първо, ние трябва
да имаме необходимите знания и капацитет, за да знаем това, което
питаме; второ, ако не, трябва да обясним, че има неточности в
закона или стълкновения (да не се повтарям); и трето, изпреварваме
събитията. А срока 10 ноември ако ми обясните откъде го взехте, ще
съм ви много благодарен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
господин Николов, за дуплика.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Срокът 10 ноември не е
законов срок, това е срок, който аз смятам, че е целесъобразният
срок за откриване на процедурата. Защо? Защото съгласно
последните изменения в Изборния кодекс се въведе едно задължение
машините да бъдат доставени не по-късно от тридесет работни дни
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преди датата на изборите. Ако предполагаме, че датата на изборите е
края на март, което не е сигурно, разбира се, и като наложим към
това опита, който имаме от предишната процедура – аз съм съгласен
да се позоваваме на него, той е безценен за нас – при това положение
на нас ни трябват съответния брой месеци, за да можем ефикасно да
спазим новия законов срок, който е постановен в Изборния кодекс.
Иначе по поставените въпроси ситуацията е следната.
Докладна записка от администрацията има. В тази докладна записка
ясно се казва (не знам кой е възложил естествено тази докладна
записка), но ясно се казва, има я и във вътрешната мрежа, че е
възможно съвместяването на подобен предмет. Според мен преди
Централната избирателна комисия да формира своята воля дали това
е така трябва да вземе и компетентното становище на външния
орган. Затова казах, че ако днес се гласува или се гласува в
перспектива, аз бих подкрепил това писмо. Така или иначе,
отговорността е на Централната избирателна комисия за това какъв
да бъде предметът на обществената поръчка. Нищо не пречи да
попитаме за повече мнения, колеги. Толкова по въпроса, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това че има написан един текст, не значи,
че е ясен. Това – едно. Ясно е може би за някой, за мен поне не е
ясно какво означава думата „логистика”. Логистика – ей така,
балонче във въздуха. Ако имам продажба, трябва да имам франко.
Къде е франкото? Къде ще стоят тези машини, дето съм ги купил?
Кой ще пише тези протоколи? Тези машини собственост на кого ще
станат – на ЦИК ли, на държавата ли, на кого? Дълготраен
материален актив и тинтири-минтири. Барабар със софтуерите му и
с всичките му други, които отиват вече път в нематериали.
После, какво значи логистика? Камиони, шофьори,
обучители, товарно-разтоварна работа, гориво, километри по
пътищата. Къде са складовете из страната? Какво значи логистика?
Пишем общи понятия, получаваш „може”, а после? Защо не опишете
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какво разбирате под думата „логистика”? Ако въобще другарят
юрист знае какво значи това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Чаушев.
Има предложение за отлагане на текста. Доколкото разбрах, и
колегата Ивков прави предложение текстът да бъде допълнен с
въпроси, които той и останалите членове на Централната
избирателна комисия биха могли да добавят, за да бъде по-пълно
писмото с оглед въпросите, които се поставят.
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В подкрепа на това ми предложение имам
конкретни предложения за график, първите четири-пет действия,
които да извършим.
Първо, подготовка за срещата на Централната избирателна
комисия с отговорника съгласно решение № 100, господин Дончев,
заместник-министър председател. Обсъждаме с него най-важните
въпроси. А именно: вид на сделката, брой, материална помощ от
държавата, защото ще ни трябват поне тридесет склада по наши
изчисления, да не говорим колко коли, колко техници и т.н.
След като установим волята на ЦИК, моментално след
срещата ние се събираме и решаваме тези главни въпроси като втора
точка – какъв да е видът на сделката според нас, кое е найрентабилно, след като имаме необходимата информация,
задължителна и преюдициална, считам. Може да стане в същия ден,
може да работим денонощно, не знам на 10-ти ли е срокът или на 11ти и какви са тези срокове, но трябва да имаме ясен график на
действията. И не това е първото действие, което трябва да
извършим.
Като стигнем до съгласие в Централната избирателна
комисия колко машини ще купим, ще купим или ще наемем, вида на
сделката същия ли ще бъде като предишния път или ще има коренна
промяна на база на разговора, тогава трябва, и паралелно даже сега
трябва, ние да прегледаме документацията и администрацията да
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подготви примерна документация за обществена поръчка. Примерно
като миналия път, само да променяме на база волята на Централната
избирателна комисия.
Когато се заровим вече в юридическия казус, тогава могат да
възникнат и други въпроси и тогава чак да пратим евентуално такова
писмо до КЗК, макар че за мен не е нужно. Ние трябва да знаем това
по принцип.
И след това – преминаване, без загуба на време към
обявяване на обществената поръчка с всичките й стъпки, а именно
имаме готова спецификация, ЦИК не е бездействала, с всичките й
стъпки, а именно „Европейски вестник”, изчакване на срокове и т.н.
Мисля, че изобщо не трябва да всяваме някакви паники, че
сме извън срокове и т.н. Абсолютно сме в регламент. Това, което
нямаме, е в главите си да оформим график с важните, генерални
действия, за да осъществим машинното гласуване. И трябва поскоро да го направим. Това писмо не е важна стъпка в това
отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест вашето
предложение е да се отложи, доколкото аз разбирам, защото по
отношение на стъпките, аз мисля, че една част от тези стъпки вече са
извървени и ние да ги поставяме като някакво протоколно решение,
аз не го разбрах. Ако може да го конкретизираме.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Явно не се разбираме. Три важни въпроса
поне: а) вид на сделката – принципно решение на ЦИК. Това според
мен не може да стане преди срещата с господин Дончев във вторник.
Това трябва да стане в сряда или да започне дълго и подробно
обсъждане, да се затворим, докато не вземем решение. Продажба,
смесен фактически състав, покупка и логистика, каквото и да значи
това и т.н. – ще можем още фигури да начертаем и да питаме за
всички КЗК. Брой. И най-важното, целия процес да си го опишем в
главите си, да използваме опита си, знаем какво се е случило с три
хиляди машини и да видим всеки детайл по пътя, фактически
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действията дали сме готови, а юридическата рамка на обществената
ни поръчка отговаря на това, което ни трябва.
Това са важните неща. И ако има спор по това каква да е,
защото ако решим да е като миналия път или ако решим да е само
покупка и друга поръчка за така наречената логистика, тогава за
какво да ги питаме това, може да ги попитаме нещо по-важно. Не
считам, че е навременно в момента това писмо и мисля, че е
имитация на дейност. Ние трябва да си дадем срок до края на
другата седмица да решим важните въпроси след срещата с
господин Дончев. Това е, според мен, което трябва да направим. И
после да преминем към действия. Тогава като не ни е ясно, питаме и
молим за спешен отговор. Това е моята визия как да протече
процесът. И затова искам да го отложим, а не за да шиканираме
нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Доколкото
виждам, има едно предложение за отлагане на разглеждане на
писмото независимо дали е в този си вид или трябва да бъде
допълнено. Това е предложението, което е постъпило и което е
подкрепяно от двама колеги – и от колегата Чаушев, и от колегата
Ивков.
Колега Войнов, имаме съгласие за отлагане?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз съм съгласен с голяма част от нещата,
които колегата Ивков каза, че първо ние трябва да определим какъв
е видът на сделката. Но аз мисля, че едно такова писмо само ще ни
даде някакви познания за това, за да може да решим дали всички
опции ще бъдат налични. Съгласен съм, ако бъдат добавени други
въпроси към това писмо и евентуално след срещата с вицепремиера
Дончев на заседание да подложим писмото на обсъждане и на
гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Войнов, отлагаме това писмо за следващо заседание на
Централната избирателна комисия.
Давам думата на колегата Димитров.
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ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател. В папката ми е отговорът, който миналия път
отложихме до госпожа Г. Нейното искане или молба беше да й се
предостави информация за годините на раждане на всички
кандидати, записани в листите на парламентарно представените
партии. След това е информация, която попада в обхвата на Закона
за защита на личните данни, отговорът е, че не можем да й
предоставим такава информация.
Съгласен съм с предложената редакция, че „търсената от вас
информация съдържа лични данни, поради което ЦИК не може да ви
я предостави”. Това е крайната редакция, няма обхват, закон и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Колега Димитров, имате ли още доклади?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, да ви върна към преписката,
която е свързана с Обществения съвет. Помолих юристите, по-точно
Милена Радославова подготви една папка, в която е извадила от
регистъра на юридическите лица всички регистрации на всички
неправителствени организации, така както са ни представени.
Всичките 14, без една, имат регистрация, една също има
регистрация, но в нея е записано, че трябва да се допълни нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тази таблица,
господин Димитров, качена ли е във вътрешната мрежа?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, няма я, защото е 20 страници.
Имаме я на хартия, направена е справка по всичко това, което е
достъпно, даже много повече. Факт е, че съмненията ни за това, че
част от тези организации нямат регистрация в базата данни, отпадат.
Ако искате, да се направи една папка със сканирани всички
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разпечатки, които касаят регистъра „Булстат справки”, мога да я
направя, разбира се, но ще е доста обемна.
Предложението ми е това, което ни е изпратил Общественият
съвет за отразяване в рубриката „Обществен съвет” на страницата,
да вземем едно протоколно решение да се качи, тъй като сме
направили справката и това, което те са пожелали, да бъде отразено
на страницата. Тъй като и без това се забави прекомерно много,
около два месеца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков,
заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Нещо не можем да се разберем по тази
преписка с докладчика. Аз няма да подкрепя такова протоколно
решение поради следното. Хубаво, извършена е работа от колегите,
видели сме, че има пререгистрация. Но ние сме поискали данни
относно това дали е имало представителна власт, изобщо актуалното
състояние, дали са били надлежно представени организациите. И тук
искам много ясно да възразя на докладчика – нямаме никакви
съмнения, не искаме да бавим никакви преписки на нашия
Обществен съвет. Поне аз нямам. Това да изискаш необходимите
обстоятелства, които да сочат за представителна власт, за обем и за
легитимно взето решение не е защото се съмняваме, че не е така, а
защото преди да го качим на нашата страница, искаме да сме
убедени, че всичко е законосъобразно. Така аз разбирам нещата и не
виждам едно забавяне на оповестяването на това кой е председател
на Обществения съвет кой обществен интерес ще наруши и изобщо
защо бавим. Не ние бавим преписката, ние имаме писмо от преди
месеци, на което уважаемите колеги от нашия Обществен съвет не са
си направили труда да ни отговорят дори с текста „Няма да ви
отговорим, защото така и така”. Хайде да не се обвиняваме за неща,
за които не сме виновни, ЦИК. Нямаме съмнения, нито пък искаме
да бавим, искаме да се уверим, че това, което ще публикуваме на
страницата си, е законосъобразно и е така.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Ивков.
Колегата Димитров има думата.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Доколкото аз мога да проверя, това
е законосъобразно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Димитров след извършената проверка да
бъде качена информацията по отношение състава на Обществения
съвет на Централната избирателна комисия в секцията за
Обществения съвет.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И сега вече едно друго
предложение – да направим една среща с тях, тъй като има някакви
проблеми в комуникацията между нас и Обществения съвет. Ние не
сме информирани за всичко, което те решават, като например
декларацията, която са изпратили, становището до Правна комисия,
пък после преминало в президентските мотиви по повод на
промените в Изборния кодекс. Ние имаме една голяма дупка от
решения, от протокол № 77 до № 86. Трябва да ги попитаме защо се
е получило това, защо не са ни изпратили, поне не са ни
информирали, не че имаме някакъв проблем с това, че вземат
някаква самостоятелна или каквато и да е позиция. Къде ги
публикуват тези неща? В този смисъл трябва да уточним просто
комуникацията между нас и тях как ще тече.
Както и втория въпрос – въпросните 130 секции, които те
предлагат да отворят чувалите и да погледнат какви са
недействителните бюлетини. Второто, разбира се, можем публично
да не го обсъждаме, аз вече предложих веднъж да вземем едно
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решение, което ще се отнася и до тях като отговор на същото питане
по същество от „Прозрачност без граници”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вие правите
предложение да направим една среща, на която да бъдат обсъдени
въпросите, които са поставени от страна на Обществения съвет. Кога
да бъде тази среща?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Записал съм свободен час, но
следващия четвъртък. Без да подозирам, че във вторник ще имаме
работно заседание с вицепремиера. Само ми кажете час, тъй като
ние трябва да посочим час, като ги каним.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам
Централната избирателна комисия да вземе решение да бъде
насрочена среща с Обществения съвет, като конкретната дата бъде
уточнена и Общественият съвет бъде уведомен за провеждането й,
тъй като в момента не можем да посочим точен час, в който да бъде
проведена тази среща. Въпросът е Комисията да се произнесе за
срещата.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По принцип, между другото, те
имат едно писмо, с което са искали среща с госпожа Йосифова,
Дюкенджиева и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам да
гласуваме протоколно решение за провеждането на среща
следващата седмица с Обществения съвет.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Колега Димитров, приключихте ли с докладите си? Нямате
други.
Преминаваме към следващия докладчик – колегата Николов.
Заповядайте.
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-177 от 15 октомври
2020 г., може да я видите във вътрешната мрежа в моята папка.
Докладната записка е от господин Румен Цачев, ръководител на
звено „Правна дейност” и господин Желязков, главен юрисконсулт в
звено „Правна дейност”. С нея те отчитат изпълнението на
решението на Централната избирателна комисия да участват в
обучение по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за
мерките срещу финансирането на тероризма. Удостоверили са, че
фактически са получили информация на това обучение относно
задължени лица, какви данни и документи подлежат на проверка и
събиране в рамките на процедурите по Закона за мерките срещу
изпиране на пари, какви декларации следва да бъдат подадени и
събирани, кои са видовете комплексна проверка на клиентите и кога
следва да бъде извършена идентификация.
Докладвам докладната записка за сведение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Николов. Друг доклад имате ли? Не.
Колегата Чаушев има думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-14-39 от
9 октомври 2020 г. кметът на община Борино иска да му се разреши
отваряне на запечатано помещение във връзка с преписка по едно
разследване за гласуване на гражданин в чужбина.
Предлагам да му се изпрати писмо, че в случая, доколкото
става въпрос за искане на разследващи органи, няма нужда от
изрично решение на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Чаушев.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
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Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против –
няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще направя
предложение за известни размествания на страницата на
Централната избирателна комисия. Моля да отворите първа
страница. Става въпрос по същество да разменим местата на
„Частични и нови избори”, които в момента са от дясната страна, да
ги прехвърлим в лявата страна, а „Местни избори 2019 г.” да отиде в
дясната страна. Да си разменят местата.
И предложението ми е да опростим малко булетата там, като
„Частични избори” да започва с укази на президента, изборни
книжа, принципни решения и да създадем още едно буле „Архив”, в
което, като го кликнеш, да получиш наличната информация, която
няма да стои на пръв поглед. Същата идея е и за „Нови избори”.
Следващото предложение е да качим и изборните резултати в
изборен портал „Местни избори 2019 г.”, така както си стоят
другите. Там вече ще бъдат само и единствено числовите данни, така
както много добре вече напоследък ги качваме със съдействието на
„Информационно обслужване”.
В тази връзка вдясно, както виждате, вече ще стане „Местни
избори 2019 г.”, задължително остава булето „ОИК”, за да имаме
връзка с всички избирателни комисии чрез това буле, както си беше
и досега с адресите и съответните състави. Предлагам да остане от
„Местни избори 2019 г.” разяснителна кампания, да остане
обучителен портал, да остане принципни решения и да остане
въпроси и отговори. А другото да се премахне на пръв поглед от
първата страница. Всичко надолу да продължи с местни
референдуми, експериментално и така както си е.
Предлагам да се извършат тези промени. Идеята е да
опростим съдържанието на пръв поглед на нашата страница, за да
можем да попълваме и допълнителните неща, които ще се появят
впоследствие. Освобождаваме място на първа страница в момента и
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дисбалансът между лява и дясна страна, който както виждате, е
голям и вече го уравняваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Чаушев. Аз имам само едно-единствено питане: тъй като ще
започнат да идват и указите за насрочените избори през 2021 г., ще
сложим тази информация за частичните избори на страницата?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложенията на колегата Чаушев. Мисля, че е резонно все пак
една част от информацията да бъде архивирана, като останалата част
ще освободи възможност да се качва допълнително информация с
оглед и предстоящите действия на Централната избирателна
комисия в съответствие с измененията на Изборния кодекс.
Ако няма други предложения, предлагам да гласуваме
протоколно решение да бъде извършена тази промяна, така както
беше докладвана от колегата Чаушев.
Процедура на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против –
няма.
Давам думата на колегата Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо от община Благоевград, с което ни връщат Решение № 1825
от 16 юни 2020 г., с което Централната избирателна комисия е
наложила имуществена санкция срещу ЕООД „Пиринско ком”. Само
ви припомням, Централната избирателна комисия е наложила
имуществена санкция въз основа на акт за установяване на
административно нарушение за това, че са публикувани
предварителни резултати в изборния ден в произведените избори за
кмет на община Благоевград.

39
Към писмото на кмета на община Благоевград ни е приложен
протокол, съгласно който на три дати – на 23 юли 2020 г., на 31 юли
и на 11 септември 2020 г., не е открит нарушителят на посочения
адрес съгласно актуалното състояние на това дружество. Съгласно
чл. 58, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания
препис от наказателните постановления се връчва срещу подпис на
нарушителя, а съгласно ал. 2 на чл. 58, когато нарушителят не се
намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен,
наказващият орган отбелязва това върху наказателното
постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването му.
Адресът е същият, направила съм справка в Търговския регистър,
поради което ви предлагам Централната избирателна комисия като
административно наказващ орган днес с протоколно решение да
отбележим датата, на която да се счита връчено решението на
Централната избирателна комисия и от която дата то подлежи на
обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Бойкинова.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, постъпила е молба
от вещото лице господин В. И. с молба да му предоставим
документи, които се изискват съгласно приложени от него три
постановления за назначаване на графологична експертиза. Найобщо се иска да се сравнят подписите в декларациите, в
допълнителните страници на лица, които са гласували в изборите за
членове на Европейския парламент извън Република България.
Срокът за изготвяне на експертизата е 25 октомври, вещото лице
отправя молба към Централната избирателна комисия, ако е
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възможно в утрешния ден, тъй като ще пътува от Габрово, да му
бъдат предоставени.
Моля да разрешим да се предоставят исканите от вещото
лице документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението – протоколно решение за предоставяне на
документи.
Процедура по гласуване на предложението.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви писмо от
Министерството на вътрешните работи, Областна дирекция на МВР
– Варна. В писмото се казва, че във връзка с извършена проверка в
отдел „Икономическа полиция” искат от Централната избирателна
комисия да бъде предоставена информация, по-конкретно, заверено
писмо с входящ номер на Централната избирателна комисия от
госпожа Т. К., с което същата е сигнализирала по електронната поща
за незаконен партиен плакат на територията на община Варна.
Спомняте си, бях ви докладвала сигнала.
Също така искат и заверено копие на писмо с входящ номер,
постъпило в Централната избирателна комисия от областния
управител на област Варна, с което уведоми Централната
избирателна комисия, че е премахнат този плакат. От нас искат тези
две писма.
Изготвила съм отговор, с който предоставяме двете писма на
Областна дирекция на МВР – Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да гласуваме
текста на писмото, предложено от колегата Бойкинова.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Имате ли друг доклад? Благодаря.
Колега Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една
докладна записка във връзка с избирането на председател на
Централната избирателна комисия и с оглед обезпечаване на
финансовото обслужване на Централната избирателна комисия е
необходимо да се приемат съответните решения за определяне на
лицата, които ще полагат първи и втори подпис, както и да се
актуализират съответните спесимени в обслужващата банка БНБ.
Затова ви предлагам, така като и в 2019 г. сме приели
решение, председателят да упълномощи заместник-председателите
на Централната избирателна комисия Кристина Стефанова, Силва
Дюкенджиева и Таня Йосифова да полагат първи подпис, а за втори
подпис да бъдат упълномощени главен счетоводител Гергана
Младенова, счетоводител Валерия Бончева и счетоводител Жасмина
Пеовска. Същите, разбира се, да представят съответно образците от
подписи в банката лично, така както е изискването.
Да предвидим и издаване на квалифициран електронен
подпис на упълномощените лица, ако не разполагат с такъв. В
случая на председателя на Централната избирателна комисия
господин Андреев.
Отбелязано е, че са необходими 200 лв. с ДДС за издаване на
квалифициран електронен подпис. Има и представен контролен лист
от финансовия контрольор за поемане на задължението.
В тази връзка ви предлагам, на първо място, да одобрим
направените предложения по докладната записка; да упълномощим
председателя на Централната избирателна комисия господин
Андреев да издаде съответните пълномощни; да изпратим писмо до
главния счетоводител на Българска народна банка и да представим
съответно документите; и до изпълнителния директор на
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„Информационно обслужване” с искане за издаване на
квалифициран електронен подпис на председателя на ЦИК господин
Андреев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Солакова.
Чухте предложенията, които са направени във връзка с
финансовото обезпечаване на Централната избирателна комисия и
извършването на определените действия.
Предлагам да гласуваме направените предложения, така
както са включени в докладната записка.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в резултат от
проведената среща и на работна група с главния счетоводител е
изпълнено указанието да бъде изготвено месечно разпределение на
бюджетните средства до края на годината. Представена е докладна
записка от госпожа Младенова с вх. № ЦИК-09-179 във вътрешната
мрежа от 15 октомври, както и справка за изразходваните и
наличните свободни средства.
Както е видно от приложения макет, в съответствие с
разискванията са предвидени средства за капиталови разходи в
размер 200 хил. лева за оставащия период до края на годината.
Виждате и справката за свободните средства от § 01 „Персонал” и §
10 „Текуща издръжка”.
Предлагам ви да одобрим макета на месечното разпределение
така както е направено предложението, това да бъде публикувано в
съответната информационна система във вида, в който е представен.
Да приемем за сведение справката за изпълнението на бюджета и за
изразходваните и свободни средства по § „Персонал” и § „Текуща
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издръжка”. Да напомним на администрацията възложените задачи
във връзка с изпълнението на бюджета в частта на § „Капиталови
разходи” да бъдат предприети всички необходими действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Солакова. Виждате докладната записка заедно със справката,
която съдържа като макет за месечно разпределение на бюджета.
Предлагам да одобрим така направеното месечно
разпределение на бюджета на ЦИК, като бъде възложено оттук
нататък и изпълнението на задачите, които с предходно протоколно
решение са възложени на администрацията във връзка с месечното
разпределение.
(Коментари извън микрофон.)
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз все пак съм
направила формално предложение одобряването на макета да се
приеме, напомнянето на задачите на госпожа Манолова, които са й
възложени още от предишния председател на Централната
избирателна комисия. Макета в този вид, защото идеята на
Централната избирателна комисия беше да има средства по §
„Капиталови разходи”, за да може да извърши определени действия
за обезпечаване на административната работа в Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева);
против – 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров).
Продължете, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
направеното предложение за абонамент на Централната избирателна
комисия за 2021 г. и проведено работно обсъждане в работна група е
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представена докладна записка с получена и оферта в Централната
избирателна комисия за абонамента, така както беше уточнен
списъкът (виждате го във вътрешната мрежа, той е част от
докладната записка). Общата сума необходима за абонамента за
2021 г. е 2811,40 лева. Средства по бюджета на Централната
избирателна комисия има. Представен е и контролен лист от
финансовия контрольор за поемане на задължението.
Предлагам ви да вземем решение и да одобрим абонамент за
2021 г. по списък, така както е представен, с изключение на
изданията, чието издаване е преустановено.
В този списък, обсъден на работното заседание на работната
група, е включено и списание „Бюджетът”, което е издание на
Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате думата,
колеги. Има ли предложения?
Ако няма предложения, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева); против – 2 (Георги Баханов, Ивайло Ивков).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за сведение
актуализирането на списъка с получените документи от общините за
отваряне на запечатани помещения, където се произведоха частични
и нови избори на 27 септември 2020 г., съответно 4 октомври.
Уважаеми колеги, докладвам ви за запознаване една покана,
получена по електронната поща от Софийска опера и балет,
програма „Корпоративни клиенти”, с предложение Централната
избирателна комисия да обсъди възможността да стане част от
програмата „Корпоративни клиенти на Софийската опера”. Дадени
са и съответните разяснения. Моля да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Солакова.
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Колегата Дюкенджиева има думата.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, връщаме се на
писмото до прокуратурите, има леки корекции, качени в моята папка
за днешното заседание. Ще помоля наистина до следващото
заседание да го прегледаме и всеки да даде корекции, защото се
натрупаха вече преписки, които трябва да бъдат изпращани. Исках
само да уведомя Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Дюкенджиева. Молбата е всички колеги
да прегледат писмото, особено тези, на които са разпределени такива
преписки, за да може, ако има допълнения или предложения, те да
бъдат да отразени в проекта и вече да бъде гласувано в съответствие
и с преписките писмото до прокуратурите.
Колегата Войнов имаше да допълни доклада си.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, връщам на доклад
писмо с вх. № ЦИК-00-545 от 12 октомври 2020 г. Припомням, че
писмото е от Центъра за професионално обучение и киберакадемия
и е във връзка с организирано обучение по Наредбата за сигурност
от страна на комуникационните и информационните системи.
След
допълнителни
разговори
се
установи,
че
организираното обучение ще бъде главно в теоретичен аспект.
Поради това по-полезно за нашия експерт по информационна
сигурност ще бъде да участва в следващи обучения по същата
тематика, които ще бъдат с практическа насоченост.
Поради горното оттеглям предложението за участие в
обучението и докладвам писмото за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря ви,
колега Войнов.
И ако ми позволите, преди да закрия заседанието с две думи
да докладвам една преписка, която е постъпила с вх. № ЦИК-02-56
от 13 октомври 2020 г. Постъпило е писмо от председателя на
Народното събрание госпожа Караянчева във връзка с настаняването
на Централната избирателна комисия в сградата на Народното
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събрание. С оглед извършването на ремонта, се уведомява
Комисията, че следва да предприеме действие за незабавното
освобождаване на помещенията. Разбира се, в тази връзка следва да
бъдат погледнати и възможностите, които са предоставени с
образувани преписки в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Докладвам го за сведение и запознаване от членовете на
Централната избирателна комисия. Разбира се, то трябва да бъде
обсъдено и в рамките на работна група.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен няма какво да обсъждаме в
работни групи. Ние сме го обсъждали многократно и
министерството ни даде предложения, видяхме сгради, които не
стават. Въпросът е много сериозен, преди избори, пред подготовка
за машинно гласуване ни казват незабавно напускайте сградата.
Предлагам да поканим госпожа Караянчева, с писма не става вече,
има спокойно обезпечаване. Малко или много, колкото и да се
правим, че не ни интересува, всеки, като получи такова писмо, си го
мисли този въпрос. Веднъж завинаги да изясним не могат ли да
отложат ремонта. Изобщо няма време Централната избирателна
комисия да се премести и да подготви избори според мен. Няма как
да стане и няма какво да обсъждаме работно, предлагам да поканим
госпожа Караянчева. Това не е първото писмо и идват все в такива
периоди.
Централната избирателна комисия не е тук, защото не иска да
се премести, а защото няма осигурена друга подходяща сграда от
държавата. Ако някой не е съгласен с мен, можем да поспорим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, самото писмо е
скандално дотолкова, че не може да се обсъди нито на работна
група, нито на заседание. Ще се опитам да бъда обрана.
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Абсурдно е председателят на Народното събрание да изпраща
писмо, с което да подкани държавен орган, независим държавен
орган, създаден със закон в държавата, единствено компетентен да
организира демократични, свободни, честни и законосъобразни
избори и национални референдуми. Все едно изпраща покана до
някакъв самонастанил се, който е забравил да си тръгне.
Абсурдно е да обсъждаме, както беше абсурдно да
получаваме миналата година писма с уведомление за спиране на ток
в рамките на период, в който се организираха избори. Абсурдно
беше да получим писмо на 10 октомври, при положение че на 27
октомври бяха местните избори в страната. Както и това писмо в
момента. Абсурдно беше Централната избирателна комисия да
получава писма и да ходи на огледи, като че ли това е работата на
самия държавен орган, и то да прави огледи на сгради, за които
предварително се знае и е обществена информацията за състоянието
на съответните сгради. Не ми се иска да ги изброявам, защото само
като ги чуе обществото, ще види, че то граничи с подигравка с
държавния орган.
Това писмо може би следва да се изпрати до министърпредседателя. Може би единствено, последно, като надежда, че
някой в държавата има представа за държавно управление, за
система на държавните органи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, аз съм на малко по-различно мнение, дотолкова доколкото
преди да пращаме каквото и да е писмо, считам, че е редно ние да се
срещнем както с Народното събрание, така и в следващата седмица
при всички случаи сме поканили заместник-министър председателя
на среща, това е въпрос, който би могъл да бъде обсъден в рамките
на другите въпроси, които ще бъдат поставени.
За следващото заседание ще подготвя едно писмо, с което да
поканим госпожа Караянчева на среща във връзка с този въпрос.
Считам, че по този начин, ако, разбира се, успеем да проведем
такава среща, това ще ни позволи да изясним и всички въпроси,
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свързани с активния период, който предстои на Централната
избирателна комисия, тъй като има редица въпроси по отношение и
на ползваните помещения и тези, които ще са необходими на
Централната избирателна комисия.
Затова за момента аз го докладвам за сведение, а за
следващото заседание ще подготвя писмо и ако сте съгласни, ще го
гласуваме.
Ако няма други предложения, закривам днешното заседание.
Насрочвам следващото заседание за вторник, 20 октомври, от 14 ч.
(Закрито в 13,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

