ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 253
На 27 октомври 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.
Докладва: Мария Бойкинова
2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Таня Цанева
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Мария Бойкинова, Катя
Иванова, Николай Николов, Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Мария Бойкинова
5. Доклади по административни и административнонаказателни преписки.
Докладват: Николай Николов, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Ивайло
Ивков
6. Решение за приемане на техническата спецификация на
устройствата за електронно машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
7. Разни.
Докладват: Севинч Солакова, Кристина
Стефанова, Емил Войнов, Мирослав
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Джеров, Таня Цанева, Силвия Стойчева,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, 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.
ОТСЪСТВА: Цветанка Георгиева
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам днешното редовно заседание на Централната
избирателна комисия. Налице е необходимият кворум.
Във вътрешната мрежа е публикуван дневният ред за
днешното заседание. Вие го виждате. Има ли предложения за
допълнение към дневния ред?
Заповядайте, колега Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин председател, моля
да ме включите в т. 3 „Изплащане на възнаграждения на ОИК“ и по
Ваша преценка – за писмото. Може би в точка „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, включвам
Ви в точка „Разни“, колега Арнаудов.
Има ли други предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Заповядайте, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, Общинска
избирателна комисия – Долна Митрополия, с писмо от 20.10.2020 г.
е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 150
от 20.10.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 поради смърт са
прекратени пълномощията на господин Димитров като кмет на
кметство Славовица, община Долна Митрополия.
Към уведомлението и решението са приложени: решение на
Общинска избирателна комисия – Долна Митрополия, копие от
писмото на община Долна Митрополия с приложена справка, от
която е видно, че броят на населението по постоянен адрес към
15.09.2020 г. на кметството е 383, поради което кметство Славовица
отговаря на изискванията на чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ, както и преписизвлечение от акт за смърт, поради което ви предлагам, че са налице
изискванията на Изборния кодекс за произвеждане на частични
избори.
Поради това ви предлагам да изпратим преписката, ведно с
документите, с предложение до президента на Република България
да насрочи частичен избор за кмет на кметство Славовица, община
Долна Митрополия, област Плевен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате думата,
колеги.
Ако няма предложения, моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1906-МИ.
Моля, колеги, да гласуваме писмото, с което да бъде
изпратено решението и предложението за насрочването на частичен
избор до президента на републиката.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, 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); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Проект на решение за промяна в състава на ОИК.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам ви проект на
решение относно промяна в състава на ОИК – Криводол, област
Враца. Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-21 от 22.10.2020 г.
от упълномощен представител на политическа сила за промяна в
състава на ОИК. Към предложението са приложени: заявление от
предложения член за освобождаване по лични причини, както и
декларация, и копие от диплома за завършено висше образование от
предлагания нов член, а именно заменя се Елена Альошева
Спиридонова, като на нейно място се предлага да бъде назначена
Етелка Костадинова Иванова.
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Затова предлагам да освободим Елена Спиридонова, да й
бъде анулирано удостоверението и да бъде назначена Етелка
Костадинова Иванова и да й бъде издадено удостоверение.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на госпожа Цанева, колеги. Проектът е във
вътрешната мрежа. Има ли предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, 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); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1907-МИ.
Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
искане от Общинска избирателна комисия – Велико Търново, за
заплащане на възнаграждение на председател, секретар и двама
членове за проведено дежурство на 15.10.2020 г. във връзка с
изготвяне на три писма и справки към ОД на МВР – Велико
Търново. Във връзка с това, че са образувани прокурорски преписки,
са изисквани доказателства за три секционни избирателни комисии
от общинската избирателна комисия. Те са изготвили и трите писма,
съответните справки са приложени към тях, поради което ви
предлагам да гласуваме изплащане на възнаграждението на колегите
от Общинска избирателна комисия – Велико Търново.
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Към преписката има контролен лист за извършване на
предварителен контрол, както и счетоводна справка за сумата общо
от 227,43 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на колегата Бойкинова.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
възнаграждението на ОИК – Велико Търново.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви искане за изплащане на
възнаграждение от Общинска избирателна комисия – Банско, с вх.
№ МИ-27-295 от 23.10.2020 г. Колегите искат възнаграждение за
едно заседание, проведено на 15.10.2020 г., на което са присъствали
председател, двама заместник-председатели, секретар и осем
членове. На посоченото заседание е бил разгледан сигнал от
Районна прокуратура – Разлог, съдържащ данни за наличие на
несъвместимост на общински съветник. Колегите са разгледали
сигнала и са оставили същия без уважение, като са постановили
решение № 105-МИ от 15.10.2020 г.
Преписката е комплектована с всички необходими
документи, има и контролен лист за осъществен предварителен
контрол, както и счетоводна справка.
Предлагам да изплатим на колегите от ОИК – Банско,
възнаграждение в размер на 661,01 лв. за проведеното заседание на
15.10.2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Иванова.
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Ако няма други предложения, моля, да гласуваме
възнаграждението на ОИК – Банско.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, 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); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Уважаеми колеги, постъпило е искане за изплащане на
възнаграждение с вх. № МИ-27-296 от 23.10.2020 г. Искането е от
Общинска избирателна комисия – Плевен, във връзка със сторено
дежурство на 20.10.2020 г. от двама членове на комисията и за
заседание, което е проведено на 21.10.2020 г. На заседанието на
комисията е било прието решение за предсрочно прекратяване
пълномощията на кмет на кметство Николаево по причина наличие
на влязла в сила осъдителна присъда за умишлено престъпление от
общ характер.
Преписката е комплектована с всички изискуеми документи,
съответно имаме и контролен лист на финансовия контрольор. Общо
за дежурството и, разбира се, за заседанието на комисията на
21.10.2020 г., на което е присъствал целият 15-членен състав, сумата,
която се търси като възнаграждение, е 937,65 лв.
Предлагам да се приеме решение за утвърждаване на този
разход и за изплащане на възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Николов. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане за изплащане на
възнаграждение на членовете на Общинската избирателна комисия –
Карлово, с вх. № МИ-27-291 от 20.10.2020 г. Иска се
възнаграждение за проведено на 07.10.2020 г. дежурство, на което са
подготвили материали и проектно становище и съответно
становището е разгледано на заседанието на 08.10.2020 г. Става
въпрос за становище, изпратено до Върховния административен съд
във връзка с производство, което тече пред него.
Дежурството е дадено от двама членове.
На заседанието са присъствали председател, двама
заместник-председатели, секретар и седем члена.
Представени са всички изискуеми документи съгласно наше
Решение № 1685-МИ. Към искането е изготвена счетоводна справка
и контролен лист.
Затова аз предлагам исканото възнаграждение да бъде
одобрено и изплатено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Арнаудов.
Колеги, чухте предложението на докладчика.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
възнаграждението на ОИК – Карлово.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря Ви, колега Арнаудов.
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Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, постъпило е искане с вх. № МИ27.293 от 21.10.2020 г. от Общинска избирателна комисия –
Твърдица, с което се иска изплащане на възнаграждение за
проведено заседание на 02.10.2020 г., на което са присъствали
председател, двама заместник-председатели, секретар и девет
членове на комисията. Явно в пълен състав е била.
Общият размер с осигурителните вноски е 714,21 лв.
Изпратен е протокол от заседанието. Разгледали са случай по
писмо от КПКОНПИ за дадено лице, общински съветник и
председател на Общинския съвет – Твърдица.
Аз така и не мога да разбера какво са решили. Но има
протокол, участвали са. В смисъл казват, че КПКОНПИ не е
установила конфликт на интереси, от една страна, а, от друга страна,
е постановен конфликт на интереси и те са решили, че няма да
предприемат действия за прекратяване пълномощията, тъй като не
са настъпили условията по чл. 30, ал. 4, т. 11 ЗМСМА. Отделно са
пратили писмо на КПКОНПИ да отговорят от кога влиза в сила
актът за постановяване конфликт на интереси.
Във всички случаи заседанието е проведено. Имало е
основание. Тук не изследваме по същество решението.
Затова аз предлагам така, както го докладвах, да бъде
изплатено възнаграждението на членовете, присъствали на
проведеното на 02.10.2020 г. заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Ивков. Има ли други
предложения? Не виждам.
Ако няма такива, моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,

10
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
решение на Административен съд – София-град. Решението можете
да прочетете във вътрешната мрежа в папка с моите инициали.
Преписката е с вх. № ЕП-08-61 от 26.10.2020 г. С това решение
АССГ оставя в сила Решение от 19.06.2020 г. по дело
№ 13375/2019 г. по описа на Софийски районен съд, 19-ти състав, с
което решение Софийският районен съд потвърди Решение № 548ЕП от 16.07.2019 г. на Централната избирателна комисия, с което
сме наложили административно наказание „имуществена санкция“ в
размер на 2000 лв. на Телевизия „Евроком“ ООД. С това решение на
Районния съд всъщност се осъжда телевизия „Евроком“ да заплати
разноски на Централната избирателна комисия за юрисконсултско
възнаграждение.
И двете инстанции приемат, че при съставянето на акта за
установяване на административно нарушение и издаването на
решението за налагане на административно наказание не са
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Съдът
формира извод, че както в акта за установяване на административно
нарушение, така и в решението на Централната избирателна
комисия се съдържа описание на нарушението, датата и мястото,
където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, и
доказателствата, които го потвърждават.
И двата съда приемат това, че актът е съставен в отсъствие на
нарушителя, не е съществено нарушение на процесуалните правила
съгласно ЗАНН, тъй като Централната избирателна комисия като
колективен орган и съгласно Изборния кодекс публикува решенията
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си след приемането им незабавно на интернет страницата, както и в
бюлетина на БТА, поради което съдът приема, че телевизия
„Евроком“ в качеството й на доставчик на медийна услуга се е
информирала за това решение на Централната избирателна комисия,
с което оправомощава председателя на ЦИК да състави акт за
установяване на административно нарушение, както и, че
Централната избирателна комисия е връчила акта и съответно
нарушителят е могъл да се запознае с него, да изложи своите
възражения, поради което не му е нарушено правото на защита.
Засега ви го докладвам за сведение, а след доброволно
плащане на имуществената санкция или при неплащане ще ви
уведомя за принудителното й събиране по реда на ДОПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
доклада на колегата Бойкинова.
Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали е писмо до председателя на
Софийския районен съд. В предишно заседание ви докладвах
разпореждане на АССГ, с което се констатира, че жалбата на
Централната избирателна комисия е подадена след изтичане на 14дневния срок и в тази връзка не бе дадена възможност да представим
доказателства.
В тази връзка ние искахме издаване на съдебно
удостоверение, за да можем да се снабдим с друго такова от
Софийския районен съд и след извършване на справка в служба
„Връчване на призовки и съдебни книжа“ да се удостовери месецът
на връчване на призовката за Централната избирателна комисия, с
която е била уведомена за решение от 24.03.2020 по дело
№ 12316/2019 г.
Към молбата прилагаме съдебното удостоверение, както и
двата отрязъка на призовката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Бойкинова.
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Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, 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.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам
заявление от Сергей Стойнов като представляващ местна коалиция
„БСП за България, Партия на зелените, Движение за радикална
промяна“. В заявлението се казва, че във връзка с изпратено от ЦИК
предходно заявление – ако си спомняте, за изплащане на суми по
изпълнителен лист, с което ние отказахме да изплатим, тъй като в
предходното заявление беше посочена банкова сметка на трето лице.
Те казват: в тази връзка сега искаме дължимите суми да бъдат
изплатени с пощенски запис на лицето Сергей Василев Стойнов,
който е представляващ местната коалиция с адрес: гр. Септември,
ул. „Ламартин“ № 15.
Към преписката от предходното заявление е приложен
оригиналният изпълнителен лист. Има контролен лист за
извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор за
изплащане на сумата от 900 лв.
Аз считам, че са налице основанията Централната
избирателна комисия да изплати тази сума чрез пощенски запис на
посочения адрес в гр. Септември, където всъщност и е регистрирана
местната коалиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Бойкинова. Има ли други предложения?
Заповядайте, колега Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Само искам да допълня доклада си,
че се сочи, че местната коалиция няма банкова сметка и поради това
желае да бъде изплатена чрез пощенски запис.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Други
предложения има ли, колеги? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 7 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева); против – 9
(Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Таня Цанева).
Предложението не се приема.
Заповядайте, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз считам, че не
можем да приключим по този начин преписката и ви моля за
мотиви, с които да откажем изплащането, защото това не е просто
едно писмо, което да остане за сведение. Това е изпълнителен лист с
изпълнителен титул и ние не можем така да…
(Реплика извън микрофоните.)
Независимо, че Централната избирателна комисия не е, по
силата на това, че общинските избирателни комисии не са
юридически лица, не са първостепенни разпоредители с бюджет,
нямат бюджет и съгласно писмото на министъра на финансите и
практиката на Върховния административен съд Централната
избирателна комисия изплаща тези суми, с които са осъдени
общинските избирателни комисии и тъй като паричните задължения
са носими, считам, че ние в качеството си на длъжник следва да
изпълним това парично задължение, още повече че чл. 68 ЗЗД казва,
че паричните задължения се изпълняват по местожителството на
кредитора по време на изпълнение на задължението. Местната
коалиция е регистрирана в гр. Септември и съответно с пощенски
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запис считам, че това е безкасово плащане и няма пречки ние да
платим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз считам, че
Централната избирателна комисия не че не признава плащането на
самото задължение, а начина на плащането, което е чрез пощенски
запис. Аз исках в тази връзка да направя предложение да му бъде
изпратено едно писмо, с което да посочат банкова сметка, тоест,
мисля, че няма пречка те да открият банкова сметка, да посочат
банкова сметка, по която да бъде преведена сумата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Изрично в заявлението си казват, че
местната коалиция не притежава банкова сметка и аз считам, че ние
няма как да ги задължим да си открият банкова сметка. А с оглед на
това дали е съществувала тази местна коалиция, аз считам, че
законодателят й е определил такава особена правосубектност с оглед
на това, че съгласно Изборния кодекс след регистрацията на тази
местна коалиция тя има право да издига кандидати, застъпници,
наблюдатели, да участва в изборите, да оспорва решенията за
изборните резултати, да подава сигнали, включително тук по сигнал
на тази местна коалиция са прекратени предсрочно пълномощията
на кмета на община Септември. Тоест, тази особена
правосубектност е свързана само и единствено с изборните
отношения и във връзка с това тя като страна по това дело има право
и на разноски на общо основание. Ние на общо основание трябва да
ги платим. Просто няма законови изисквания ние да не платим. Или,
ако има, вие ми ги кажете, за да ги оформя в изричен отказ. Но така
не мога да приключа делото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаема госпожо Бойкинова, това,
което сочите като основание за плащане, а именно, че те не са
юридическо лице, съдебна практика, на която се позовавате, такава
не може да има относима, както и становището на министъра на
финансите, са ирелевантни. В случая те не са юридически лица и
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нямат бюджет, но не са второстепенни разпоредители с бюджет към
ЦИК. Неслучайно общинските избирателни комисии получават и
възнаграждения чрез различни бюджети. Това следва в хода на
производството – лицата, които са заинтересовани, да го посочат
пред съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Бойкинова, имате ли друг доклад? Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви
докладвам писмо от председателя на ОИК – Разград, в което ни
прилага две решения на Разградския административен съд, с което
се отменя решение на общинска избирателна комисия, с което е
отказано предсрочно прекратяване пълномощията на общински
съветник и се осъжда Общинска избирателна комисия – Разград, да
заплати на политическа партия ГЕРБ сумата от 300 лв. за дължими
разноски. Всъщност решенията са две. Едното е на Разградския съд,
а другото е решението на общинската избирателна комисия .
Докладвам ви ги за сведение и запознаване.
Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред:
5. Доклади по административни и административнонаказателни преписки.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Уважаеми колеги, докладвам ви постановление за
спиране на наказателно производство на Районна прокуратура –
Видин, с вх. № ЕП-09-475 от 23.10.2020 г.
С постановлението съответният районен прокурор е спрял
досъдебно производство ЗМ-621/2020 г. Правно основание за
спирането е чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК, а именно невъзможност да бъде
разпитан единствен свидетел в рамките на съответното
производство. Като единствен свидетел се възприема съответното
лице, което е упражнило правото си на глас във Великобритания по
време на изборите за членове на Европейския парламент. Търсен е
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многократно, не е могъл да бъде намерен. Излага се подробно
фактическата обстановка, други доказателствени средства, които са
събрани в рамките на висящите дознания.
Така или иначе, то е спряно.
Докладвам постановлението за спиране за сведение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колега Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-04-02-62 от 19.10.2020 г.
Писмото със съответните въпроси сме получили от началника на
Районно управление – Горна Оряховица, главен инспектор Лазаров.
В писмото ни той отправя няколко въпроса по отношение на
съответното лице – дали е упражнил правото си на глас на
проведените на 27.10.2019 г. и 03.11.2019 г. избори за общински
съветници и за кметове, дали има данни за извършени нарушения
посоченото лице и т.н., дали лицето е гласувало в нарушение на
Изборния кодекс и в какво се изразява нарушението.
В тази връзка съм подготвил писмо. Можете да се запознаете
със съдържанието му, което е във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали от днес. То има № 4745, като към писмото също съм
приложил и съответните декларации.
Моля да се запознаете със съдържанието и, ако нямате
предложения за допълнения или изменения, да гласуваме
изпращането на същото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте
доклада на господин Джеров. Има ли други предложения. Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
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, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
За следващия доклад, Заповядайте, колега Джеров.
МИРОСЛАВ
ДЖЕРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстваща! Уважаеми колеги, връщам на доклад едно
писмо с вх. № МИ-09-31 от 17.09.2020 г. То е от Софийска градска
прокуратура и е във връзка с едно лице, за което има влезли в сила
присъди и става дума за това дали към момента това лице има
съответните наказания, които го лишават от правото да заема
държавна или обществена длъжност и, както е написано в писмото,
дали е свързано с упражняването на избирателните права.
В тази връзка съм подготвил отново едно писмо, с чието
съдържание моля да се запознаете под № 4748 във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали от днес, в което даваме отговор на
въпросното питане от Софийска градска прокуратура.
Моля да се запознаете със съдържанието и, ако нямате
възражения и предложения, да го изпратим във вида, в който е
изготвено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли
други предложения освен предложението на колегата Джеров по
писмото? Има ли други предложения?
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ще предложа на докладчика, след като се
запознахме с писмото, да отговорим на колегите от Софийска
градска прокуратура по следния начин: „Във връзка с ваше
писмо… – цитираме входящия номер – ви уведомяваме, че
Централната избирателна комисия е съобразила подадената от вас
информация и се е запознала с представените (или изпратените) от
вас документи и въпросното лице – цитираме го – не заема към
момента изборна длъжност.“
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да, не възразявам. Приемам
корекцията. Ще бъде изготвено писмото в този вид.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, колеги.
Други предложения има ли?
Аз предлагам да гласуваме писмото така, както беше
направено с корекциите в зала. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
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); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Джеров, за следващия Ви доклад.
МИРОСЛАВ
ДЖЕРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение вх.
№ МИ-04-02-54/1 от 20.10.2020 г. Това е питане от Областна
дирекция на МВР – Велико Търново.
Във връзка със същото питане е изпратено писмо от
Централната избирателна комисия на 22.10.2020 г. под № 4726 и
смятам, че след като е изпратено един път писмо, не следва да бъде
отговаряно по същия повод, на същото питане отново.
Докладвам го за сведение.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви,
господин Джеров.
Уважаеми колеги, аз ще докладвам две писма във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание, които са
отговори до Областна дирекция на МВР – Велико Търново, до
заместник-директора. Става въпрос за проверките, които са във
връзка с гласуване в нарушение на Изборния кодекс на изборите за
общински съветници и за кметове през 2019 г. Има такова писмо,
което е изготвено, и към писмото прилагаме копие от удостоверение
за настоящ адрес и на двете лица.
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Моето предложение е двете писма да бъдат гласувани ан
блок, тъй като те са с идентично съдържание и към двете писма има
копие от удостоверението за настоящ адрес.
Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване на двете писма до
ОД на МВР – Велико Търново.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, предлагам ви три писма ан блок с
входящи номера, всичките от 03.09.2020 г. След това ще ви обясня
защо. Първото е с вх. № 00-485. Към него входящи номера са на
„Информационно обслужване“ АД ЦИК-80-580 от 26.10.2020 г. Това
е едната преписка. Виждате ги на уърдовски файл. Виждате за какво
става дума през това време в моя папка. Ще кажа и по две думи.
Другото, първоначалното запитване е от 03.09.2020 г. и е с вх.
№ 00-487, като към него върви и ЦИК-00-582 от 26.10.2020 г. на
„Информационно обслужване“ АД отговор, който сме получили във
връзка с първоначалния входящ номер.
Третото – и трите са до Прокуратура на Република България,
Бюро по защита при главния прокурор, ст. комисар Ивайло Иванов –
с вх. № от 03.09.2020 г. - № 00-486 и свързан с него вх. № ЦИК-00581 на „Информационно обслужване“ АД.
Предлагам да изпратим тези отговори. Всички те са
еднотипни, не са идентични, защото са за различни лица – дали
отговарят на условията, дали има несъвместимост по чл. 153, ал. 3,
т. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи да заеме
длъжност.

20
ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте
доклада на господин Ивков за отговор на трите писма за тримата
съответно кандидати. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване ан блок на писмата до Бюрото
по защита при главния прокурор.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
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); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако тези можеха да се нарекат
административни, следващото е административнонаказателно
постановление за отказ да се образува – Горна Оряховица, вх.
№ МИ-09-37. Става въпрос за едно лице, което е било член на една
комисия. Гласувал е в кв. „Калтинец“, където бил на работа по време
на изборите. Бил е член на СИК и не е гласувал там, където му е
секцията в местните избори. Обаче в хода на извършената проверка,
която е лаконична, не са събрани данни за извършено престъпление
по чл. 167 и чл. 169 НК. Прокурорът го прекратява.
Гласувал е само веднъж и в секцията, в която е работил. На
прокурора това му се струва абсолютно нормално и го прекратява.
Докладвам го за сведение, разбира се.
Ще го минем като административна преписка.
Колеги, докладвам вх. № ЕП-05-41. Изпращат ни протокола
за сведение на 19.10.2020 г. – главен специалист С. К. на община
Асеновград, за отваряне на помещение. Протоколът е от
19.10.2020 г.
Докладвам го за сведение на Централната избирателна
комисия.
Колеги, връщам на доклад, тоест, не връщам, тя е нова
преписка с вх. № НС-22-7 от 23.10.2020 г. Моля за вашето внимание.
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Трябва да вземем решение. Не съм подготвил проект, защото не
знам какво решение ще вземем.
Припомням. С предишно писмо по електронната поща
господин П. Е. поиска да бъде заличен от списъка. Видял се е, че
фигурира в списъка на наблюдателите в наше Решение № 962-НС от
17.09.2014 г.
Написахме му писмо, което беше одобрено с протоколно
решение на Централната избирателна комисия, че за да образува
ЦИК административна преписка по сигнала му, следва да депозира
сигнал, подписан от него или от упълномощено лице, като този
сигнал съдържа декларация изрично, че не е давал съгласие и
заявление за регистрирането му. Такъв сигнал собственоръчно
подписан, донесен в деловодството от самия господин П. Е., е
постъпил с вх. № НС-22-7 от 23.10.2020 г., който трябва да виждате.
Има го качен, PDF-файл.
При това положение предложението ми като докладчик е
следното. Тоест, не знам точно кое, но единият вариант да действаме
е да одобрим искането и да изготвя за четвъртък – не съм го
подготвил – проекторешение, с което да кажем, че заличаваме
имената, без да вършим допълнително изследване за 2014 г., което
означава, че името му ще се появи още веднъж. Ние нямаме според
мен способ просто да заличим името му от решение. Паралелно с
това да изпратим по компетентност преписката на Комисията за
защита на личните данни.
Другият вариант е само да изпратим на Комисията за защита
на личните данни с копие до лицето, да изчакаме резултата от
проверката, защото е минало доста време, ние чуваме само едната
страна. Нямаме данни от тези, които са го заявили. Не е и в нашите
правомощия според мен да извършваме разследване. Само да
изпратим за сведение.
Тоест, имам две алтернативни предложения, като го мислих.
На мен ми се струва, че е по-добре да изпратим на Комисията за
защита на личните данни и да изчакаме резултата от проверката, за
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което молим да бъдем уведомени, като изпратим и копие на лицето
преди да взимаме решение за заличаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, аз
смятам, че по конкретния казус ние сме сезирани с едно заявление за
премахване на конкретно посочени данни от нашия сайт.
Тук има няколко особености – процедурни и материалноправни. Първата особеност е, че посочените данни не са лични
данни по смисъла на Закона за защита на личните данни не толкова,
колкото на общия регламент. Касае се за три имена. Втората
особеност, която е важна, процедурна, ако гражданинът ни е сезирал
с искане за реализиране на правото си да бъде забравен, което е
искане за заличаване на лични данни по смисъла на чл. 19 от общия
регламент, то той не е посочил конкретно основание за реализиране
на това право. Това, което излага като довод обаче, не е давал
съгласие да бъдат публикувани трите му имена, които така и така не
са лични данни, не е основание да бъде заличен по простата причина
преди всичко, че не се изисква съгласие за подобна публикация. А
това е така, защото той, предоставяйки трите си имена, които не са
лични данни, всъщност ги е предоставил за обработка на друго
основание, а не на необходимост от даване изрично на съгласие по
смисъла на общия регламент. Основанията са пет и са изчерпателно
изброени в чл. 6 от Регламента.
Така или иначе аз предлагам следното. Да не сезираме
Комисията за защита на личните данни, защото няма за какво. Бихме
могли да се обърнем към нея, ако има нарушение или твърдение за
нарушение. Това, на първо място.
На второ място, може би да напишем едно писмо-отговор до
гражданина, с което да уточним това, което казах, че трите имена,
които се намират на нашия сайт, не съставляват лични данни по
смисъла на общия регламент.
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Това писмо би могло да се третира от негова страна като един
своеобразен отказ. Той, ако намери нещо друго, съответно има права
да отнесе въпроса в съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ганчева,
заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Правя предложение. То до известна
степен, доколкото разбрах от доклада на колегата Ивков, съвпада и с
неговото предложение, ако той възприеме, да препратим до
Комисията за защита на личните данни така постъпилия сигнал за
действия по компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, постъпи предложение, което е на докладчика. В тази връзка
предлагам да гласуваме предложението, а именно да бъде изпратено
писмо до Комисията за защита на личните данни, с което да бъде
препратен сигналът за произнасяне по компетентност във връзка с
общия регламент, след което вече евентуално да бъде с копие до
лицето, което е подало сигнала, като впоследствие след отговора на
Комисията за защита на личните данни евентуално Централната
избирателна комисия, ако е необходимо, да предприеме действия по
съществото на сигнала.
Молбата ще бъде в писмото да бъде включено Комисията за
защита на личните данни да ни уведоми за резултата от извършената
проверка.
Подлагам на гласуване предложението.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева); против – 2 (Емил Войнов, Николай Николов).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във връзка с т. 6 от дневния ред и с оглед
постъпилата допълнителна информация ще прекъснем за момент
заседанието. Ще го спрем за 30 минути почивка, за да може всички
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да се запознаят с постъпилите нови материали, след което ще
продължим заседанието.
Прекъсвам заседанието.
(След прекъсването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна
комисия.
Преминаваме към точка шеста от дневния ред:
6. Решение за приемане на техническата характеристика
на устройствата за електронно машинно гласуване.
Давам думата на колегата Войнов за доклад. Заповядайте,
колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, в началото искам да докладвам, че вчера след
заседание
на
работната
група
изпратихме
писмо
до
„Информационно обслужване“ АД, с което им изпратихме проекта
за техническа спецификация с молба за прецизиране на текста за
достъп до софтуера, както и писмото от Държавна агенция
„Национална сигурност“ относно техническата спецификация с
молба към „Информационно обслужване“ АД за конкретни текстове
по направените препоръки.
Моля за последващо одобрение на изпратеното писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, във връзка с изпратеното във вчерашния ден писмо до
„Информационно обслужване“ АД моля процедура по гласуване за
последващо одобрение на текста на писмото.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
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Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева);
против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК00-584 от 27.10.2020 г. Можете да го видите във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали. Това е отговорът от „Информационно
обслужване“ АД, с който приложено ни изпращат предложения за
промени в техническата спецификация в съответствие с препоръките
от писмо на ДАНС, както и допълнение към включения текст за
предоставяне на достъп до системния софтуер.
Докладвам това писмо за запознаване.
Господин председател, ще моля да изключим камерите, тъй
като разглеждането на техническата спецификация има елементи,
които би трябвало само на протокол да ги обсъждаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
мотивираното предложение на докладчика господин Войнов.
В тази връзка моля да гласуваме изключване на камерата за
обсъждане на техническата спецификация.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева);
против – няма.
Предложението се приема. (Камерата е изключена.)
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Уважаеми колеги, давам думата на колегата Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали има проект за решение № 4520 относно
определяне на технически изисквания към апаратната и програмната
част от техническите устройства за машинно гласуване.
Предлагам на основание чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и
§ 39, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Изборния кодекс Централната
избирателна комисия да вземе следното решение: определя
технически изисквания към апаратната и програмна част за
техническите устройства за машинно гласуване съгласно
приложението, като приложението не се публикува.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако няма
предложения по текста на решението, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).
Решението се приема.
Решението има № 1908-НС.
Уважаеми колеги, давам един час обедна почивка и ще
продължим в 14,00 ч.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна
комисия.
Преминаваме към точка седма от дневния ред:
7. Разни.
Давам думата на госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една
докладна записка във връзка с предоставена допълнителна
информация по представена преди това докладна, най-вече с оглед
на достъпа, който разрешихме на колегата Атанас Керезов на
длъжност експерт ИКТ. Виждате, предоставена е подробна справка
какъв достъп е предоставен. Във връзка с това е и актуализирана
таблицата с информация за възможностите за работа с
информационни и комуникационни системи.
С оглед на това, че тук има въпроси, които следва да бъдат
обсъдени на работна група, това да влезе в дневния ред на
следващата работна група, господин председател, дотолкова,
доколкото трябва да видим какви са правилата за осигуряване на
този достъп, как се удостоверява, какви са отговорностите, изобщо
по какъв начин се привеждат в изпълнение решенията на
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Централната избирателна комисия във връзка с информационните
системи. В този смисъл, включително и правила, които вече близо
една година трябва да влязат в заседанието на Централната
избирателна комисия.
Докладвам ви информацията за сведение с предложение да
бъде част от дневния ред на работната група на следващо заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Предлагам работната група да се събере и да го обсъди в
утрешния ден, в 10,00 ч., когато е възможно да разгледаме тези
въпроси.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново една
докладна записка. Този път докладната записка е свързана с
изпълнението на Договор № 31 от 2019 г. за извършване на преводи
на Централната избирателна комисия. Става въпрос за конкретен
превод, който имахме в последно време. Установихме, че трябва да
обърнем внимание на изпълнителя по този договор за качеството на
преводите. Свързано е и със следенето на изпълнението на този
договор от конкретен служител. Не знам кой е той, не е описано,
нямаме все още регистър. Но докладната записка е изготвена от
госпожа Жекова, която конкретно в случая беше проследила
изпълнението на тази задача за превод на конкретно писмо.
Предлагам ви да изпратим едно писмо да управителя на
„Диалог плюс“ ООД госпожа Михаела Митева. Проектът на писмо е
приложение към докладната записка и можете да го видите. Да
обърнем внимание на качеството на преводите, особено свързани с
юридическа терминология, за да можем да се позоваваме оттук
нататък и на други случаи, в които ще има некачествен превод.
Отново да обърнем внимание на директора на дирекция
„Администрация“, че следва за всеки договор да бъде определен
служител, който да бъде отговорен по изпълнението на съответния
договор, за да може конкретните неизпълнения или отклонения от
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качественото изпълнение на договора да бъдат отразени и да бъдат
регистрирани.
Това е към докладна с вх. № ЦИК-09-184 от 26.10.2020 г.
Няма ли го качен? Оттеглям го тогава, за да можете да видите
писмото. Не знам защо не се публикува във вътрешната мрежа, след
като е част от докладната.
Аз също съм свидетел на неизпълнението на договора
независимо как е описано. Факт е, че се наложи преводът, извършен
от фирмата-изпълнител по договор с Централната избирателна
комисия, основно да бъде преработен от служител от
администрацията, което означава, че ЦИК един път плаща по самия
договор, втори път – ангажира времето на служител от
администрацията да изпълни работата на изпълнителя с оглед на
времето, което беше кратко за изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението за гласуване на писмото.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не, аз не предлагам да се гласува
писмо. То не е публикувано. Да се публикува и да се гласува тогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващата докладна записка,
колеги, е за публикуване на електронен пресклипинг във вътрешната
мрежа на Централната избирателна комисия. Госпожа директорката
на администрацията ни информира, че електронният пресклипинг на
БТА, който Централната избирателна комисия получава по договор
всеки ден, вече ще се публикува в специално създадена във
вътрешната мрежа, в подпапка „ЦИК-2019“. Новата папка е
достъпна до всички членове и служители на комисията със
заглавието „Електронен пресклипинг“.
Докладвам ви го за сведение.
Нямам други доклади. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
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Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, господин Андреев. Колеги,
докладвам ви вх. № ЦИК-07-138, с което сме получили дневния ред
и участниците в днешния онлайн семинар „Гласуване по пощата“,
който в момента тече.
Докладвам ви с вх. № ЦИК-07-145 покана от A-WEB за
семинар онлайн, който днес ще се проведе. Според данни от
администрацията Сеулското време, което ни е дадено, е около 10
часа вечерта. Темата на семинара е „Преодоляване на пандемията
чрез демокрация“. Същият семинар може да бъде проследен, да
бъдат задавани въпроси и коментари чрез Youtube. Докладвам го за
запознаване и, ако има желаещи, да се включат.
Докладвам ви с вх. № ЦИК-07-147 предложение за участие в
онлайн семинар, който се провежда от Международния център за
парламентарни изследвания, който рестартира своята международна
изборна програма и ще бъде на 11.11.2020 г.
Засега го докладвам за сведение. Темата е „Как да използваме
онлайн и дистанционно гласуване, което да ни помогне при
провеждане на избори по време на пандемия“.
Докладвам ви за сведение получени по електронната поща
„Дневна хроника от Грузия“. Вх. № ЦИК-07-141/1 и поредните
номера след наклонената черта, които са от „Мечта за Грузия“. Това
е управляващата политическа сила в Грузия, които ни изпращат
ежедневна информация за ситуацията в Грузия преди 31 октомври –
изборния ден. Но това не е свързано с дейността на Централната
избирателна комисия, а по-скоро е политическа информация.
Затова ви го предлагам за сведение. Ако някой се интересува,
намира се във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от
днешно заседание. Но в една от тези дневни хроники прочетох една
информация, която може би би била интересна за Централната
избирателна комисия, че на парламентарните избори на 31-и, които
са сега след два-три дни, в Грузия във връзка с пандемията
Грузинската избирателна комисия е създала мобилни секции, които
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ще обслужват хората, които са под карантина и които са болни от
covid-19, като членовете на тези специални групи, които ще бъдат
секционни комисии на мобилните урни, ще са специално определени
хора със съответните специални защитни мерки против COVID.
Докладвам ви за сведение три изпратени по електронната
поща информации от IFES – това е Международната фондация за
изборни системи, с които ни информират, че от днес, 27.10.2020 г.
до 04.11.2020 г. започва информационен скрининг, като който
желае, може да се включи. Това са въпроси, свързани с американски
изборни програми, и би могъл да даде видео, снимки, информации и
т.н. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Цанева.
Колегата Стефанова има думата.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-572 от
22.10.2020 г. сме получили писмо от обслужващата ни фирма
„Служба по трудова медицина“. С писмото са ни изпратили
извънреден инструктаж и информационен бюлетин във връзка с
противоепидемичните мерки на територията на Република България,
както и във връзка с последните заповеди и въвеждане на по-строги
мерки от Министерството на здравеопазването във връзка с COVID19.
Докладвам го за запознаване, както и ще възложа на госпожа
Манолова да извърши или да възложи на служител от
администрацията да извърши извънреден инструктаж на
служителите от администрацията на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Стефанова.
Колегата Войнов има думата. Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, първо искам да ви докладвам, че на 22.10.2020 г.
след заседанието на работната група изпратихме писмо до
„Информационно обслужване“ АД със запитване за броя на
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избирателните секции в страната, в които има по-малко от
300 избиратели. Членовете на ЦИК се запознати с текста.
Затова предлагам последващо одобрение на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на господин Войнов. Няма други предложения.
Моля, да гласуваме последващо одобрение на писмото.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Войнов, заповядайте за следващия Ви доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писма с вх. № ЦИК00-579 от 23.10.2020 г. и към ЦИК-00-579 от 26.10.2020 г. Писмата
са в папка „Машинно гласуване“, а те са от „Информационно
обслужване“ АД и са в отговор на нашето писмо, с което поискахме
информация за броя на избирателните секции в страна с включени
не по-малко от 300 избиратели. „Информационно обслужване“ АД
ни информира, че на парламентарните избори, произведени през
2017 г., избирателните секции с не по-малко от 300 избиратели са
9479. Толкова са секциите с не по-малко от 300 избиратели и на
изборите за членове на Европейски парламент през 2019 г. И за
двата вида избори броят на секциите е даден по общини.
Докладвам писмата за запознаване и за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Имам още един доклад, господин
председател.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-491 от 27.10.2020 г.
Писмото е от Държавна агенция „Национална сигурност“ и е
отговор на нашето запитване за конкретни текстове, които да бъдат
включени в техническата спецификация. От ДАНС ни информират,
че нямат конкретни правомощия, свързани с определяне на
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техническата спецификация, и в този смисъл предоставеното от тях
в предходно писмо становище има само характер на препоръка, а не
задължително указание. Писмото завършва със заключението, че
предоставянето от Агенцията на конкретни текстове би било в
противоречие с нормативната компетентност на ДАНС.
Докладвам това писмо за сведение.
Следващото нещо, което искам да докладвам, е докладна
записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК09-186 от 27.10.2020 г. Докладната записка е относно диагностика на
ползваните в Централната избирателна комисия лаптопи и
стационарни компютри и е във връзка с възложените задачи по
изпълнението на бюджета на ЦИК с цел осъвременяване на
ползваната от членовете на ЦИК и служителите от администрацията
техника.
Предлага се главният експерт ИКТ да извърши технически
преглед и диагностика на ползваните лаптопи и стационарни
компютри, след което ще бъде направено мотивирано предложение
за осъвременяване на ползваната от комисията техника.
Предлагам да приемем решение за извършване на
гореописаните дейности от главния експерт ИКТ в десетдневен срок,
след което да бъде направено мотивирано предложение за
осъвременяване на техниката, съдържащо както информация за
извършваната диагностика, така и конкретни предложения за
закупуване на необходимия брой лаптопи и стационарни компютри
със съответните технически параметри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на господин Войнов. Има ли други предложения?
Ако няма, тогава да одобрим докладната и да възложим да
бъде извършена от специалиста ИКТ тази диагностика и анализ.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева); против – няма.
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Предложението се приема.
Заповядайте, колега Войнов, за следващия Ви доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, последното писмо, което
искам да докладвам, е с вх. № ЕП-06-42 от 23.10.2020 г. Писмото е
от кмета на община Тутракан и е относно отваряне на помещение
във връзка с унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на
съхранение. Кметът ни информира, че съгласно Решение № 1244МИ на Централната избирателна комисия със заповед е назначена
експертна комисия, на която е разрешен достъп до запечатано
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
няколко вида избори. Целта е да се извадят изборните книжа и
материали от произведените избори за членове на Европейски
парламент през 2014 г., тъй като срокът им за съхранение е изтекъл.
След като са извадени от помещението книжата и материалите от
2014 г., помещението отново е било запечатано.
Докладвам писмото за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЧМИ-06-36 от 26.10.2020 г.
Това е едно писмо с протокол от община Първомай, от общинската
администрация, с което в протокола е отразено, че на 13.10.2020 г. в
присъствието на членове на общинската администрация са включени
в заповед под съответния номер на кмета на община Първомай
съответните лица и в протокола се казва, че в 13,30 ч. е отворено
помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от
частичния избор за кмет в община Първомай, с. Брягово,
произведени на 27.09.2020 г., и са сложени за съхранение
избирателни списъци, както и други материали и получени
документи от ОИК – Първомай.
Докладвам го за сведение.
Уважаеми колеги, докладвам ви и вх. № МИ-06-754 от
22.10.2020 г. Това е едно писмо от община Белово с протокол, от
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който е видно, че е отворено помещението, определено за
съхранение на изборни книжа и материали от произведените избори
за президент и вицепрезидент на Република България и Национален
референдум на 6 и 13 ноември 2016 г., както и избори за народни
представители на 26.03.2017 г., изборите за членове на Европейски
парламент от 26.05.2019 г., както и изборите за общински съветници
и кметове на 27.10.2019 г. и частичните избори за кмет на кметство
Аканджиево на 27.09.2020 г.
Комисията е установила, че е ненарушена целостта на
лепенките, с които е запечатано помещението, които се прилагат
към настоящия протокол, и съответно помещението е затворено и е
запечатано по съответния ред и начин – с хартиени ленти,
подписани и подпечатани с печата на комисията в съответния
състав.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Джеров.
Господин Арнаудов, имате думата да докладвате.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание има един
проект на писмо, с което ще поканим председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“ на среща, както и председателите
на Института по метрология и Българския институт за
стандартизация. Срещата да бъде на 29 октомври 2020 г., от 11,30 ч.,
тук, при нас.
Моля да се запознаете с текста и да гласуваме това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на
господин Арнаудов.
Колеги, виждате текста във вътрешната мрежа в папката на
господин Арнаудов. Виждате и проекта на писмо.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
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Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-143.
Неофициално сте запознати. Това е писмо от Далас Нюбайн –
търговски директор на Доминион Вотинг – дружество от
Съединените американски щати, което произвежда машини за
гласуване. Самото писмо казва, че текстът е изпратен за наше
удобство и на Търговската камара. Писмото е до председателя на
Централната избирателна комисия господин Андреев. Обясняват, че
имат над 3000 клиента, че имат 120 години опит, че са действаща
компания и завършват с едно изречение, с което казват, че биха
искали да имат възможността да представят фирмата си и да
дискутират как техните продукти и услуги биха могли да помогнат
на България в бъдеще и казват, че е на разположение за среща с
оглед това да е удобно за председателя.
Имаме два варианта. Първият да бъде за сведение. Вторият е
писмо, с което да благодарим и да кажем, че в съвсем кратки
срокове оттук нататък ще бъде обявена поръчка и ще се радваме те
да вземат участие в състезанието за набавяне на услуги.
За мен по принцип нямаме какво в момента да се правят
срещи за в бъдеще, защото ние съвсем скоро наистина ще обявим
обществена поръчка за следващите избори. Не би следвало да се
срещаме с никой потенциален участник. Оставям вие да прецените.
Писмото може и да е за сведение и по телефона да се чуете. Можем
и да напишем два реда, че благодарим за писмото и ще се радваме
да участват в предстоящата обществена поръчка за осигуряване на
устройства за електронно гласуване в парламентарните избори в
България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Ивков. Аз лично подкрепям второто
предложение, а именно да изпратим един кратък писмен отговор, с
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който да благодарим за писмото, което те са изпратили, и че съвсем
скоро ще бъде публикувана информация за обществените поръчки и
те биха могли да участват в нея.
Ако няма други предложения, да преминем към гласуване.
Да, има. Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само с едно допълнение – да кажем къде
ще се публикува тази поръчка. Тя е на ЦИК и на страницата на
Агенцията, там съответната. Да се изпишат уеб-адресите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря за
предложението.
Има думата господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз ви моля да гласуваме този текст, без да
го виждате. Той ще има две изречения Благодарим за писмото и
представянето. Уведомяваме Ви – то си има специален термин на
английски – че в идващите дни ще бъде обявена обществена
поръчка, като пълната документация по нея можете да намерите там,
там и там. Това вече го изброихме. Това са две изречения.
Моля ви, без да го виждате пред вас, тогава да го гласуваме,
за да го изготвя и да отиде за подпис. Освен това да гласуваме и
превода му на английски език, като тази документация си позволих
да не я превеждаме с оглед оперативност и казах ви дословно какъв
е текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на
колегата Ивков.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, има ли други желаещи да се включат в
точките от дневния ред?
Ако няма, изчерпахме дневния ред. Не виждам колеги да
вдигат ръце. При това положение насрочвам следващото редовно
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заседание на Централната избирателна комисия в четвъртък,
29.10.2020 г., от 14,00 ч.
Закривам днешното заседание на Централната избирателна
комисия.
(Закрито в 14,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

