ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 254
На 29 октомври 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение за промени в състави на ОИК.
Докладват:

Кристина

Стефанова,

Силвия

Стойчева
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Ерхан Чаушев, Георги Баханов
3. Доклади

по

административни

и

административно-

наказателни преписки.
Докладват: Мирослав Джеров, Ивайло Ивков,
Георги Баханов, Николай Николов
4. Разни.
Докладват: Севинч Солакова, Таня Цанева, Силвия
Стойчева,

Александър

Андреев,

Бойчо

Арнаудов,

Димитър

Димитров, Емил Войнов, Мирослав Джеров
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, Мария Бойкинова,
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Катя Иванова, Цветанка Георгиева

Заседанието бе открито в 14,35 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев - председател на комисията.
*
ПРЕДСЕДАТЕЛ

*

*

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, откривам редовното заседание на Централната избирателна
комисия.
Виждате във вътрешната мрежа е качен дневния ред. Има ли
някой желание допълнително да се включи? Колега Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин председател, моля
да ме включите в точка разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Господин

Димитров иска да се включи в точка разни.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако може и мен да ме включите в точка
разни?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в точка втора и
точка трета.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Ако обичате в точка разни да бъда
включен.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ако може в точка трета да ме
включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
желаещи да се включат? Няма. И аз ще се включа в точка разни.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
По точка първа от дневния ред - Проект на решение за
промени в състави на ОИК.
Колега Стефанова заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-06-760 сме
получили писмо от кмета на Долни Чифлик, с което ни уведомява,
че е починал заместник-председателя на ОИК – Долни чифлик –
Данко Дачев. В тази връзка съм изготвила проект на решение във
вътрешна мрежа в моя папка, във връзка с предсрочно прекратяване
на пълномощията на заместник-председател на ОИК – Долни
чифлик.

И

предлагам

предсрочно

да

бъдат

прекратени

пълномощията на Данко Дачев – заместник-председател на ОИК –
Долни чифлик, област Варна, както и да се анулира издаденото му
удостоверение. И след решението да уведомим с писмо Политическа
партия „Воля“ и покана за даване на ново предложение, относно
кандидатура за заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Стефанова. Виждате проекта на решението, което е 4522.
Има ли други предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева), против – 1 (Мария Бойкинова).
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Колега Стефанова, решението е № 1909-МИ.
Колеги, да гласуваме писмото до политическата сила да
предложи на мястото на заместник-председателя с предсрочно
прекратени правомощия друг член.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
Колега Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ

СТОЙЧЕВА:

Колеги,

докладвам

постъпило

предложение в Централната избирателна комисия от Владислав
Лалов,

упълномощен

представител

на

Коалиция

от

партии

„Обединени патриоти“ – НФСБ, „Атака“ и ВМРО, за промени в
състава на Общинска избирателна комисия – Ботевград.
Предлага се за член на Общинска избирателна комисия –
Ботевград да бъде назначен Красимир Петков Тончев, на мястото на
Пламен Кирилов Китанов, за когото с Решение № 1892-МИ от
18.09.2020 г., ЦИК е установила предсрочно прекратяване на
пълномощията като член на ОИК – Ботевград. Към предложението
са приложени декларация по чл. 75, копие от диплома за завършено
висше

образование,

както

и

удостоверение

за

юридическа

правоспособност и един брой пълномощно.
Предвид на изложеното на съответните правни основания,
предлагам Централната избирателна комисия да назначи за член на
Общинска избирателна комисия – Ботевград, Софийска област,
Красимир Петков Тончев със съответното ЕГН. Да му бъде издадено
удостоверение.
съответния ред.

Като

решението

подлежи

на

обжалване

по
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Още едно допълнение към така представения проект на
решение. Документите за назначаването на Красимир Петков Тончев
са били изпратени в Общинска избирателна комисия – Ботевград. Те
не са в оригинал. Единствено заявлението за назначаване е било в
оригинал. Дежурните членове на общинската избирателна комисия
са ни препратили цялата преписка, като са изразили становище, че
предложеното лице не може да бъде назначено за член на
Общинската избирателна комисия, тъй като не фигурирало в
списъка на резервните членове, което не е условие някой да не бъде
назначен за член на Общинската избирателна комисия - Ботевград.
Пълномощното

е

нечетливо.

Всички

документи

към

това

предложение тук са в оригинал в преписката. Така че няма пречка да
назначим предлаганото лице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Стойчева. Виждате проекта на решение.
Ако няма други предложения моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
Колега Стойчева, решението е № 1910-МИ.
По точка втора - Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, вх. № МИ-27-292-1 и вх. № МИ27-292 сме получили искане от Общинска избирателна комисия –
Разград за изплащане на възнаграждение веднъж за проведено
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заседание на 19.10.2020 г., на което са присъствали председател – 1,
заместник-председатели – 2-ма, секретар – 1 и 8 членове, на което
съответно са прекратили правомощия на общински съветник и са
обявили за избран следващия от съответната листа.
И съответно се иска и дежурство – 1 на секретар, на което
секретарят не е присъствал на заседание на общинския съвет, в
който са обявили съответно за избран общински съветник.
По преписката има контролен лист и съответната счетоводна
справка, поради което аз предлагам да изплатим съответното
дежурство на секретаря и за проведеното заседание на членове на
тази общинска избирателна комисия в размер на 718 лв. и 20 ст. със
съответните осигуровки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на докладчика.
Има ли други предложения? Ако няма моля, процедура по
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, към вх. № МИ-27294 от 23.10.2020 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
искане от Общинска избирателна комисия - гр. Кресна, за изплащане
на възнаграждение за проведени две заседания от същата комисия.
Едното заседание е на 07.10.2020 г. в състав – председател,
заместник-председатели двама, секретар – 1 и 6 членове.
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Заседание на 21.10.2020 г. – председател – 1, заместникпредседатели - 2-ма, секретар – 1 и трима членове. Съответно са
приели решения на тези две заседания. Заседанията са били по повод
предсрочно прекратяване на пълномощия на един кмет в района на
община Кресна, кмет на село Сливница.
На второто заседание на 21.10.2020 г. са гласували двама за
прекратяване, против са били 5.
На другото заседание от 07.10.2020 г. се е разгледал същият
казус за предсрочно прекратяване на правомощията на кмет на село
Сливница. Като са окомплектовали преписки до Районен съд
Сандански за изискване на документи, с оглед влезнала в сила
присъда на този кмет.
Уважаеми колеги, предлагам да вземем решение, тъй като и
преписката е окомплектована с необходимите документи, съгласно
решенията на Централната избирателна комисия, а именно
изпратени са ни протоколите от тези заседания и решенията, взети
на същите заседания. Да вземем решение, с което да изплатим
възнаграждение на Общинската избирателна комисия – Кресна в
състава, който преди малко ви доложих за двете заседания. Общата
сума е в размер на 949 лв. 62 ст. с осигурителните вноски за двете
заседания.
Докладвам ви, че е извършен предварителен контрол от
финансовия

контрольор

преди

поемане

на

задължение

от

счетоводството на ЦИК, както и счетоводна справка за размера на
тези възнаграждения.
Предложението ми е да вземем решение, с което да изплатим
исканите възнаграждения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на докладчика за изплащане на възнаграждение на
ОИК – Кресна.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
Преминаваме към точка трета от дневния ред - Доклади по
административни и административно-наказателни преписки.
Колега Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЕП-09-476 от
28.10.2020 г.,

следовател М.

от

Окръжна прокуратура –

Пловдив. Изпраща писмо във връзка с разследване по досъдебно
производство под съответния номер и моли да бъдат изпратени
заверен препис следните документи.
В тази връзка съм изготвил писмо със съответните
приложения. Както е видно от същото, заверено копие от списък за
гласуване извън страната, препис извлечение от съответното
решение и още два броя заверени копия.
Моля, да се запознаете със съдържанието на писмото в моята
папка от днес под № 47-56. Ако нямате предложения за допълнения
и възражения да гласуваме изпращането на същото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
проекта на писмо предложено от господин Джеров. Предложения по
отношение на текста има ли? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви още
един входящ номер на Централната избирателна комисия ЕП-09-477
от 27.10.2020 г. Постановлението е свързано с отказ да се образува
досъдебно производство от Районна прокуратура гр. Гоце Делчев.
Съответният прокурор мотивирано е постановил, че отказва
образуването на досъдебно производство и е прекратил преписка
под № 946 от 2020 г. по описа на Районна прокуратура гр. Гоце
Делчев. Като същото ви го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря.

Колегата Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ № ЕП-09-479 постановление за
отказ да се образува досъдебно производство, Районна прокуратура
– Пловдив. Развито е на пет страници. Правните изводи са, че едно
лице категорично се е установило, че към 26.05.2019 г. е
пребивавало в Хавана – Куба. Там има настоящ адрес, но е била член
на дипломатическата мисия на Посолството на Република България.
Правилно е вписана в допълнителната страница към списъка за
гласуване, според прокурора след представяне на документ за
самоличност и на декларация по образец. Тези съображения
обуславят направения извод, че с упражняването на правото на глас,
тя не нарушава изборните правила и съответно с деянието си не
релевира тъждество с елементите от обективна и субективна страна
на състава на престъпление по чл. 168, ал. 1.
Предлагам да остане за сведение.
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Входящ № ЕП-09-474-МИ от 22.10.2020 г. Писмото е в
уърдовски файл в моя папка до Окръжна прокуратура – Пловдив,
Окръжен

следствен

отдел.

Запитване

по

едно

досъдебно

производство. Виждате списъка с документите, заверено копие,
които прилагаме така както са ни изискани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението за писмо. Проектът е качен в папката на колегата
Ивков.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ № МИ-04-02-61/16.10.2020 г.
МВР, Областна дирекция - Търново ни молят да предоставим
подробна информация, по отношение на това в коя СИК е било
вписано лицето еди-кое си, с постоянен адрес София, „Стрелбище“ –
Триадица. Като предоставим оригиналните списъци, в които същата
фигурира съобразно посочената адресна регистрация.
Прилагаме писмо, с което да кажем, че ЦИК не разполага с
избирателните списъци, в които е вписано лицето и те могат да им
бъдат предоставени от общинската администрация. Лицето е
гласувало на територията на община Велико Търново, което е
налично на интернет страницата на ЦИК. И за състава на комисията
питат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Виждате

предложения проект на писмо от колегата Ивков. Ако няма други
предложения, процедура по гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
Благодаря колега Ивков. Колегата Баханов има думата.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № ЕП-09-478 от
27.10.2020 г. на Прокуратура Гоце Делчев е издал постановление за
отказа да се образува досъдебно производство. Става въпрос за едно
лице, с постоянен адрес в Пазарджик и настоящ адрес в Гоце Делчев.
Снети са обяснения от лицето, тъй като живее около две години в гр.
Гоце Делчев. Гласувал е в изборите за общински съветници и
кметове по настоящия си адрес. Като е предоставил удостоверение
за настоящ адрес, от което е видно, че същият е заявил настоящия си
адрес преди повече от шест месеца от произвеждане на изборите и е
попълнил собственоръчна декларация по образец, за да бъде дописан
в избирателния списък. Проверено е и в Пазарджик, където е бил по
постоянен адрес. Също е установено, че срещу неговите данни няма
положен подпис. Не е гласувал по постоянния си адрес. Лицето явно
не е подало предварително заявление, че желае да гласува по
настоящ адрес, а е отишло направо в изборния ден, като е
предоставило удостоверение за настоящия адрес предхождащо шест
месеца датата на изборите. Затова е бил явно допуснат да гласува.
На база на тази проверка, която е извършена, прокурорът се е
мотивирал да постанови и докладваното ви от мен постановление, с
което отказва образуване на досъдебно производство.
Предлагам да остане за сведение.
Следващото е с вх. № МИ-09-38 от 23.10.2020 г. от Районна
прокуратура Горна Оряховица. Отново става въпрос за отказ.
Проверено е за едно лице, че е с постоянен адрес Горна Оряховица и
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настоящ адрес също в Горна Оряховица. По предходния постоянен
адрес е било в гр. Роман. Лицето е подало заявление да гласува по
настоящ адрес и фигурира в списъка на подвижна избирателна
секция. Същото лице е било включено в списъците на тази
избирателна секция, на основание подадено заявление за гласуване
по настоящ адрес, където е и гласувало. В тези списъци не са
констатирани дописвания. Не са събрани данни за извършено
престъпление от общ характер, поради което Прокуратурата
постановява и въпросното постановление, с което отказва да
образува досъдебно производство и прекратява преписката.
С оглед данните от проверката, предлагам същото да остане
за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението. Благодаря.
Колегата Николов има думата.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз имам два доклада. Ще помоля за
втория да направя едно допълнително проучване и в края на точка
разни да докладвам за един допълнителен факт. Току-що получих
преписката.
С входящ № ЕП-09-480 от 20.10.2020 г. е пристигнало
постановление за прекратяване на наказателно производство на
прокурор в Районна прокуратура – Плевен. Във връзка със сигнала
изпратен от Централната избирателна комисия за нарушение на
чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс, по-скоро за престъпление,
прокуратурата в рамките на предварителното производство на
досъдебното производство е събрала съответните доказателства.
Извършила е разпити на секретар на секционна избирателна комисия
в САЩ във връзка с гласуване на избирател на изборите за членове
на Европейския парламент. А също така е разпитала роднини. И в
крайна сметка е стигнала до извода, че е налице състава на чл. 168,
ал. 1 от Наказателния кодекс, но въпреки това е прекратила
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наказателното производство с настоящето престъпление, прилагайки
материалноправната разпоредба на чл. 9, ал. 2 от Наказателния
кодекс, тоест приемайки, че това е маловажност.
Докладвам постановлението за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря.

Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-445 от
13.10.2020 г. от Окръжна прокуратура Кърджали се иска да се
представи копие от декларация на лице, което е упражнило своя глас
в изборите за Европейския парламент в чужбина. Предлагам да се
изпрати въпросната декларация. Разбира се заверено копие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на господин Чаушев.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред – разни.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, две докладни
записки, които в хода на заседанието ми бяха предоставени.
Едната докладна записка е с предложение за събиране на
оферти за закупуване на тонер касети. ЦИК-09-190 от 29.10.2020 г.
има представена справка за закупени в периода 01.11.2019 г. до
31.10.2020 г. на стойност 11 275 лв. и 20 ст. без ДДС. Прогнозната
стойност на сегашната нужда от тонер е до 18 000 лв. без ДДС. По
бюджета на Централната избирателна комисия има налични
средства по параграф издръжка и се предлага, тъй като сумата не
надхвърля 30 000 лв., да се възложи директно.
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Предлагам ви да одобрим предложението за събиране на
оферти за тонер касети, съгласно приложението. Бих предложила
това приложение, което е изготвено от главния специалист Николай
Гебрев да бъде преподписано и от главен експерт ИКТ. Приложен е
и

контролен

лист

за

извършен

предварителен

контрол

от

финансовия контрольор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на госпожа Солакова, а именно да
одобрим предложението за събиране на оферти за тонер касети. И
второто предложение ще ги гласуваме анблок да бъде преподписано
от нашия специалист ИКТ, таблицата, която е към докладната
записка.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Втората докладна записка също е
представена в хода на заседанието. Тя е от госпожа Манолова с вх.
№ ЦИК-09-189 от 29.10.2020 г. и е за събиране на оферти за
закупуване на канцеларски, санитарно-хигиенни и други материали.
Има приложение изготвено от главния специалист Николай Гебрев.
Както и по предишната преписка казах, че има справка за закупените
канцеларски материали за периода 01.11.2019 г. до 31.10.2020 г.,
включително за санитарно-хигиените и други материали в същия
този период, изготвено от счетоводител Валерия Бончева.
Аз ви предлагам с оглед и на обсъждането на работно
заседание и предложението и на председателя да бъдат събрани
оферти, особено в частта за защита, с оглед на пандемичната
обстановка в страната, да одобрим направеното предложение.
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Посочени са съответните стойности, включително и наличието на
средства по параграф издръжка.
Представен е и контролен лист за предварителен контрол от
финансовия контрольор.
Колеги, както разбираме, независимо, че ми е предоставена
преписката в хода на заседанието, преди заседанието е имало молба
от директора на Дирекция „Администрация“, да бъде добавен още
един артикул. Предлагам ви да одобрим направеното предложение
да бъдат събрани оферти, включително да се допълни списъкът с
необходимите санитарно-хигиенни и други материали във връзка с
пандемичната обстановка. В случай, че има и други предложения,
моля да бъдат добавени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на госпожа Солакова.
Ако няма други предложения, включително и допълнението
моля процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка
за извършване промяна по бюджета на Централната избирателна
комисия и за уведомяване на министъра на финансите, във връзка с
изплатени

възнаграждения

след

одобряване

от

Централната

избирателна комисия и извършени трансфери по бюджетите на
съответните общини.
Промяната в трансферите е за 9267 лв. Това е за периода от
30 септември до 31 октомври. Към настоящата дата целият размер на
трансферите за общините е в размер на 297 178 лв.
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Предлагам ви да одобрим съответната промяна в бюджета на
Централната избирателна комисия, за което да уведомим министъра
на финансите, след като бъде коригиран бюджета от председателя
господин Андреев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението да бъде одобрена тази промяна в
бюджет на Централната избирателна комисия.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка
обсъдена на работно заседание на работна група на вчерашна дата,
ЦИК-09-185 от 27.10.2020 г., относно присъединяване към профила
на ЦИК в електронната платформа за обществени поръчки на
служители за извършване на определени дейности, включително
като администратор. Виждате в изпълнение на протоколно решение
на Централната избирателна комисия, главен юрисконсулт в звено
Правна дейност, господин Желязков е регистрирал и е създал
профил на ЦИК в платформата и е придобил качеството на
администратор, с оглед на предоставяне на възможност за
заменяемост на служителите от администрацията. Директорът на
Дирекция

„Администрация“

предлага

за

целта

да

бъдат

упълномощени и главен юрисконсулт Милена Радославова и експерт
по информационна сигурност Радостина Цветанова със същите
пълномощия, за да бъдат предоставени правата на администратор.
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В докладната записка е посочено какви пълномощия има
администраторът по отношение на тази електронна платформа.
Предлагам ви го това за одобряване. Съвсем резонно трябва
да има възможност в администрацията винаги да има служител,
който да може да оперира с пълномощията на администратор по
отношение на електронната платформа.
Предложението в частта да се приеме решение по принцип,
по силата на което при обявяване на конкретна обществена поръчка
администраторите да присъединяват в платформата членовете на
определената от ЦИК комисия, на този етап ви го докладвам за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на госпожа Солакова, да одобрим включването в
профила в електронния регистър и на останалите лица, които са
посочени, за да може да има взаимозаменяемост в администрацията
на Централната избирателна комисия при работата с електронния
регистър.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, представям отново
на вниманието ви докладна записка докладвана на 27.10.2020 г.,
обсъдена на работна група на 28 октомври, по отношение на
констатации по договор 31 от 03.09.2019 г. за извършване на
преводи. По този договор има няколко констатации по отношение на
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качеството на преводите. С оглед на липсата на време не се
възползваме от клаузата да бъдат върнати на фирмата изпълнител, за
да може да бъде извършен качествен превод без да се дължи
заплащане за това, каквато клауза има за договора. Те са извършени
в рамките на администрацията на Централната избирателна комисия.
Освен това ние констатираме, че не се изпълнява клаузата по
отношение на посочването на авторството на превода, така както
предвижда задължение на изпълнителя по точка 5.2 от този договор.
И в тази връзка обръщаме внимание на Дружеството изпълнител по
договора, че във всички случаи когато се получи такъв некачествен
превод от тук нататък, комисията стриктно ще прилага съответните
клаузи от договора, включително санкционните такива.
В същото време на този етап може наистина да посочим
нашето удовлетворение от изпълняването в срок на предоставените
материали, включително да посочим неизпълнението по отношение
на авторството на преводите. Това трябва да бъде отбелязвано, за да
може да се правят съответните отбелязвания в нашия регистър от
служител, който отговаря по изпълнението на договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте доклада на госпожа Солакова. Виждате във
вътрешната мрежа и проекта на писмо, което да бъде адресирано до
изпълнителя по договора за преводи.
Ако сме съгласни с текста и няма други предложения,
процедура по гласуване на текста на писмото, което да бъде
изпратено, с оглед рекламацията, която Централната избирателна
комисия може да направи и да се възползва при изпълнението на
договора, както и да отбележим по отношение на авторството да
бъде спазвана клаузата.
Процедура по гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Таня Цанева), против – няма.
Колега Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получихме покана от
Софийската опера и балет Програма корпоративни клиенти да се
присъединим. Обсъдено е на работна група предложението да
изпратим писмо, с което да се присъединим към тази програма в
списъка на корпоративните клиенти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението.
Да гласуваме.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вчерашния ден
се получи докладна записка с приложена справка в изпълнение на
задача поставена от Централната избирателна комисия, веднага след
приемането на вътрешни правила от 02.06.2020 г.
Приложен е списък, регистър на действащите през 2020 г.
договори сключени с юридически лица и физически лица, с
посочени служители, на които е възложено осъществяването на
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текущ контрол за изпълнението на съответния договор и отчитането
на извършената работа.
Докладвам ви за запознаване. Може би на работна група ще
обсъдим въпроса, свързан с изпълнението на тези задачи,
отчитането, информирането на Централната избирателна комисия и
други подобни въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Ще
остане за запознаване и обсъждане в работна група.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на 22.10.2020 г. ви
представих на вниманието за запознаване докладна записка от
директора на Дирекция „Администрация“ с № ЦИК 09-182 от
21.10.2020

г.,

относно

оценяване

на

служителите

от

администрацията за постигнати резултати за периода 01.07.2020 г.
до 30.09.2020 г.
Приехме, че тази докладна с приложените формуляри ще се
обсъди на работна група. Заседание на работна група беше
проведено на 28.10.2020 г. Запознахме се с оценките дотолкова,
доколкото позволяват формулярите да се придобие представа по
отношение на оценката за съответния период.
Оценка не получава Атанаска Ямачева – главен експерт
„Административно

обслужване“,

тъй

като

не

отговаря

на

изискването за отработено повече от половината от действително
работно време през периода.
На основание чл. 21, ал. 9 трябва да се одобрят тези оценки.
Въз основа на обсъждането в работна група правя предложение с
оглед на действия във връзка с одита, получения одитен доклад от
Сметната палата, да бъдат намалени с една единица оценките на
директор, на главен счетоводител Гергана Младенова и Николай
Желязков.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин председател, моля
този въпрос да бъде отложен за следващо заседание, докато
Централната избирателна комисия се запознае с изисканите писмени
обяснения на служителите от администрацията, за да може да си
формира правилно становището, дали е необходимо намаляване на
оценката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По същество
това представлява процедурно предложение за отлагане на
разглеждането и взимане на решение по направеното по същество
предложение от госпожа Солакова. С оглед на което го подлагам
първо него на разглеждане. И в случай, че то не събере
необходимото мнозинство, то тогава може да бъде разгледано по
същество предложението на госпожа Солакова.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин председател, със
скромния си опит смея да твърдя, че когато някой колега иска
отлагане на някоя преписка, за да се запознае с материалите по нея,
както и с други относими към нея документи, най-колегиално би
било тя да се отложи без да се подлага това на гласуване. Не си
спомням да сме подлагали на гласуване нещо за отлагане. Ако така
преценявате добре. Но си мисля, че досега сме процедирали по друг
начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако искате да го
отложим в рамките на днешното заседание добре. Но доколкото
знам днес изтича срока и би следвало да се произнесем. Друг е
вариантът, ако Централната избирателна комисия прецени да бъде
отложено и да бъде удължен срокът за одобряването, то тогава ще го
отложим.
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Госпожа Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз мисля, че тези
формуляри за оценка на изпълнение на служебните задължения
трябва да бъдат връчени на тези служители и те ако имат
възражения да ги дадат. И едва тогава ние да ги гледаме. Или след
като ние ги утвърдим, ще им ги изпратим за възражение. Всеки има
право на възражение. Абсурдно е да одобрим оценка, без да дадем
право на един служител да възрази.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Госпожо

Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател,
без да се меся като член на Комисията във вашата председателска
преценка, изразявам мнение съобразно Правилника на Централната
избирателна комисия, че предложението което направи колегата
Арнаудов е ново по същество, различно от това на докладчика. И в
този смисъл ще възразя по начина на водене, ако не подложите
отлагането на гласуване.
Винаги в ЦИК се е спазвала практиката, ако някой колега,
който не е присъствал на работна група и иска да се запознае да
отложим, но с оглед срока в рамките на днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Господин

Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз нямам нищо против да ги
разгледаме в рамките на днешното заседание, стига в рамките на
днешното заседание да получим писмените обяснения, както и
всички изискуеми документи. Аз чух много сериозни обвинения към
служителя от администрацията, в това число, че са давали
становища без Централната избирателна комисия да е била
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уведомена. Аз искам да ги видя тези становища. Предполагам и
други колеги искат да ги видят тези становища и тогава да решим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Госпожо

Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само да уточня. Действията,
за които стана дума, касаят подписването на приемо-предавателни
протоколи. Без пълномощия и без мандат от Централната
избирателна

комисия

са

подписани

приемо-предавателните

протоколи, за което в Централната избирателна комисия не са
постъпили доклади по отношение на извършените действия.
Приемо-предавателните протоколи се намират в Деловодството на
Централната избирателна комисия. За част от констатациите, да не
кажа голяма част от констатациите, Централната избирателна
комисия научи от предварителния одитен доклад от екипа на
Сметната палата точно в оценявания период. Същите констатации ги
има и в окончателния доклад, включително този доклад е
публикуван на страницата на Сметната палата. За Централната
избирателна комисия има установени съответно нарушения на
законови процедури и норми, за което Централната избирателна
комисия не е имала възможност в рамките на одита да предоставя
съответни разяснения. Така че Централната избирателна комисия е
била представлявана без мандат. В този смисъл има съответни
констатации и в доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колега

Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Служители от администрацията са
подписвали тези протоколи, по изричното разпореждане и със
знанието на председателя на Централната избирателна комисия. И
това е известно на Централната избирателна комисия. Защото
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госпожа Стоева го е казала в заседание. Така че не знам как може да
искаме някаква отговорност от служителите, при положение че
председателят им е възложил да изпълняват някакви задачи и те са
ги изпълнили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, давам 15 минути почивка, за да може господин Арнаудов и
всички останали да се запознаят с материалите, които са към
докладната. След това ще продължим. Ако има искане за отлагане,
това ще го подложим на гласуване.
(15,30 часа)
(След почивката)
(Начало 16.10 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колега

Арнаудов, поддържате ли си Вашето предложение за отлагане?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин председател,
въпреки отлагането не можах да се запозная с писмените обяснения
на служителите, на които се иска намаляване на оценката. При това
положение отлагането беше безсмислено, тъй като няма обяснения и
не мога да си формирам мнението, на какво се дължи това
намаляване на оценката. Тогава остава единствено предложението
на госпожа Солакова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Моля,

процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 10 (Кристина
Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев,
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Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов), против – 6 (Бойчо
Арнаудов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, съгласно чл. 21, ал. 9 тези
оценки трябва да бъдат одобрени от Централната избирателна
комисия. С оглед на това трябва да се подложи на гласуване
одобряването на оценките.
Предлагам по единично поименно да бъдат гласувани
оценките. Ако това не бъде прието, на две групи. Всички останали и
отделно тримата служители, чийто имена посочих преди малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Има

две

предложения колеги. Да бъдат гласувани поименно за всеки
поотделно на 20-те служители или на две групи.
Има ли изказвания? Няма.
Тогава поотделно.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви така, както са
приложени към докладната записка, формуляра за оценка на
изпълнението от Румен Лилянов Цачев.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, тъй като не
постигнахме необходимото мнозинство да намалим оценките на
трима служители, сега ви моля да докладваме анблок, така както са
изготвени оценките от директор Дирекция „Администрация“. Да ги
утвърдим съгласно правилата, които сме приели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Първо ще
гласуваме предложението на докладчика и след това Вашето
предложение.
Гласуваме предложението на колегата Бойкинова да бъдат
гласувани анблок.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Силва Дюкенджиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Таня
Цанева), против – 7 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Таня Йосифова).
Не постигна необходимото мнозинство. Остава варианта една
по една всичките да бъдат гласувани.
Първата е на господин Цачев.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми господин председател,
предлагам да отложите тази точка. Очевидно, че не може в
Централната избирателна комисия да се постигне необходимото
мнозинство. Нито да намалим оценките на трима, нито да ги
приемем всички без да ги намалим. Безсмислено е да гласуваме една
по една оценките. Ще стигнем до същия резултат. На трима човека
няма да ги приемем и ще има отхвърлително решение. По-добрия
вариант е да ги отложим и да ги гласуваме друг ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако правилно
разбирам, това е процедурно предложение за отлагане.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 7 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Мария
Бойкинова, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – 9 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров,
Николай Николов).
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, ако преминем
поединично гласуване, първо предлагам да започнем от директор на
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Дирекция „Администрация“ госпожа Красимира Манолова, от
нейната оценка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предложението
е да са започне от директор на Дирекция „Администрация“.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Таня Йосифова, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева),
против – 7 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева).
Първата оценка е на господин Цачев.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият приложен формуляр е за
оценка на главен юрисконсулт Николай Желязков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня
Цанева), против – 7 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Николай Николов, Севинч Солакова,
Таня Йосифова).
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е на главен
юрисконсулт Милена Радославова, оценка 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е за оценката
на Рени Кирилова – главен юрисконсулт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е за оценката
на Иван Владимиров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е за оценката
на главен счетоводител – Гергана Младенова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Таня
Цанева), против – 7 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Таня Йосифова).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е за оценката
на Жасмина Пеовска - счетоводител
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е за оценката
на Валерия Бончева - счетоводител
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
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Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е за оценката
на Николай Гебрев – главен специалист – домакин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е за оценката
на Димитър Стойнов – главен експерт – регистри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е за оценката
на Донка Димитрова – главен експерт – архивист.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
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Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е за оценката
на Екатерина Благоева – главен специалист – деловодител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е за оценката
на Ваня Стоянова – главен специалист - деловодител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е за оценката
на Донита Илиева – специалист - деловодител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
Госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател,
моля за прегласуване на предходното. Не разбрах за кого става
въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Оценката на
Донита Илиева.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– 1 (Йорданка Ганчева).
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Считам,

че

служителят

от

администрацията би следвало да бъде поощрен. Смятам, че
обективно оценката не отговаря на извършената от него работа, с
оглед, че това лице по време и на заседанията непрекъснато
осъществява наред с деловодните функции и други функции в
комисията. Аз лично смятам, че е постигнала отлични резултати.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Уважаеми

колеги,

следващият

формуляр е на Лиляна Тошева – секретар-машинописец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – 2
(Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева).
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Съображенията ми да гласувам
против

оценката

са

също,

че

служителят

може

би

най-

дългогодишния от администрацията, по мое лично мнение се справя
отлично. Господин

председател, имам процедурно предложение

сега, защото съм в процедура на отрицателен вот.
Правя предложение да прегласуваме оценката на господин
Димитър Стойнов, като мотивирам с оглед работата по изминалите
частични и нови избори. Считам, че лицето беше натоварено с
допълнителни задачи. Справи се отлично и постигна отлични
резултати, на които всички ние сме свидетели.
Правя предложение за прегласуване на оценката му. Аз не
съм съгласна. Правя предложение за повишаване на оценките. Може
би накрая ще го направя за отделни служители. Защото ние
формално одобряваме сега. Сега правя предложение за прегласуване
оценката на господин Стойнов. Съжалявам, че процедурно
пропуснах и губя оперативното време на комисията, но правя
процедурно предложение за повишаване до този момент на оценките
като отлични резултати на Лиляна Тошева и Димитър Стойнов.
Считам, че моето предложение към момента по тези гласувания са за
тези лица. И за Донита Илиева също. Прегласуване и повишаване на
оценките – отлични резултати.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на госпожа Ганчева за прегласуване на оценките на
тримата служители. Като същите бъдат повишени с една единица.
Да бъде отлична оценката.
Предлагам поотделно да бъдат гласувани.
Прегласуваме оценката на Димитър Стойнев.
Процедура по прегласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
Прегласуваме оценката на госпожа Лиляна Тошева.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
Прегласуваме оценката на госпожа Донита Илиева.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня
Цанева), против – 4 (Ерхан Чаушев, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е на Елена
Лазарова – главен специалист – машинописец.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– 1 (Йорданка Ганчева).
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Следващият

формуляр

е

на

Маргарита Бунарджиева – главен специалист – машинописец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е на Румен
Петров – шофьор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
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СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Следващият

формуляр

е

на

Радостина Цветанова – експерт – информационна сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– 1 (Йорданка Ганчева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр е на Силвия
Симова – главен експерт връзки с обществеността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– 1 (Йорданка Ганчева).
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Следващият

формуляр

е

на

Цветомира Жекова – главен експерт „Международна дейност и
протокол“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
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Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – 2 (Йорданка
Ганчева, Александър Андреев).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр за оценка е на
Петранка Семерджиева – финансов контрольор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина
Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– 1 (Силва Дюкенджиева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият формуляр за оценка е на
Красимира Манолова – директор на Дирекция „Администрация“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 10 (Силва Дюкенджиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – 6 (Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Таня Йосифова,
Севинч Солакова).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка
ЦИК-09-187 от 28.10.2020 г. Представен е регистър на действащите
договори за работна група. За запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Госпожа Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-07-1-0124 чрез Министерство на външните работи сме получили покана от
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ОССЕ за набиране на външни международни консултанти,
дългосрочни наблюдатели за парламентарните избори в Румъния.
Докладвам ви го за сведение. Ще бъде качено и в папка
международна дейност.
Докладва ви за следващото онлайн мероприятие семинар
съвместно на IDEA и на АСЕЕЕО, което ще се проведе на 3 ноември
във вторник от 11.00 часа до 13.00 часа. Темата е: „Предварително
гласуване, съществена предпазна мярка за изборен интегритет.“
Докладвам го за запознаване. Тук искам да кажа, че на
семинар от тази поредица на АСЕЕЕО и на IDEA, която се проведе
онзи ден. С колегата Димитров имаше протоколно решение да
участваме. Аз искам да споделя, че беше неуспешно. Връзката беше
много лоша. Непрекъснато прекъсваше. Казаха ми, че най-вероятно
е от интернет връзката при нас. Ако има колеги, които желаят да
участват можем да регистрираме, но много трудно се осъществява
участие в тези семинари. Затова за запознаване ви го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека сега да
приключим доклада във връзка с това. След това, ако има някои
технически проблеми ще ги обсъдим на работна група.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви предложение от
международния секретар на изпълнителния спикер на Парламента на
Грузия, с което ни предлагат да се направи видеоконферентна връзка
в петък на 30 октомври. Но вероятно те не са запознати, че ние няма
да участваме. Това е по отношение на конферентна връзка с
наблюдателите за парламентарните избори, които ще се провеждат
на 31 октомври в Грузия. Сега го получих в заседание. Ако
прецените да изпратим едно писмо, че членове от Централната
избирателна

комисия

на

България

наблюдатели в изборите на 31 октомври.

няма

да

участват

като
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Господин

Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Би трябвало Цвети да е изпратила,
тъй като ние предварително предупредихме, че няма да може да
осъществим. Ако не е изпратила е добре да изпрати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В случая, ако не
е изпратено писмо, да гласуваме да бъде изпратено. Добре, за
сведение.
ТАНЯ

ЦАНЕВА:

Получили

сме

от

АЙФЕС

–

Международната фондация за изборни системи, календари. Те се
намират пред залата. Който проявява интерес може да ги разгледа, а
също така и да ги използва. Това са тематични календари – кибер
хигиена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

госпожо Цанева.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е получено писмо от кмета на община Мездра
Иван Аспарухов, с което се иска осигуряване на достъп до
запечатано помещение в сградата на общината, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински
съветници през 2019 г. Достъпът е необходим по искане на
разследващите органи. Предлагам да изпратим писмо до кмета на
община Мездра, с което да го уведомим, че за тази цел не е
необходимо изрично решение на ЦИК, а достъпът се осъществява по
реда на Решение 1244.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

госпожо Стойчева. Виждате проекта на решение. Ако няма други
предложения, моля процедура по гласуване на писмото.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева), против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: За сведение няколко писма от кмета
на община Враца, кмета на община Самоков, кмета на община
Ценово, които съответно прилагат техните заповеди за отваряне на
запечатани помещения, протокола от действията на комисията,
които са извършени по отварянето на тези помещения и целта за
която е било отворено съответното помещение в администрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

госпожо Стойчева.
Господин Арнаудов има думата.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение едно писмо от кмета на Община Лясковец с вх. № МИ-06765 от 29.10.2020 г., с което ни изпращат протокол на комисия и
заповед за назначаване на тази комисия за отваряне на запечатано
помещение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Господин

Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За сведение. Свързан доклад с този,
който мина преди малко. Госпожа Цанева докладва за следващ
уебинар. Номерът е ЦИК-07-138/6 от 28.10.2020 г. Изпратили са ни
списък на участниците, където ние фигурираме и ни уведомяват, че
на трети ще ма поредна серия с това, което госпожа Цанева съобщи,
предварително гласуване. Отбелязано е 11.00 - 13.00 часа евентуално
ще участваме. Аз ще участвам. Интересува ме къде има
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предварително гласуване в рамките на Европа, а не в САЩ. Това е за
сведение.
Следващият номер е ЦИК-00-583/28.10.2020 г. Политическа
партия „МИР“ ни кани на някакво събитие, което е кръгла маса и
което ще се проведе на 02.11.2020 ч. от 11.00 часа в залата на БТА. И
това е за сведение.

Подписано

е

С. С.

И

това

е

за

сведение.
Госпожа

К. С. е изпратила едно писмо, с което ни

уведомява, че пише дипломна работа. Ако някой се интересува от
новите медии, тъй като тя е бакалавър в креативен бизнес медия.
Готова е да сподели с нас своя опит, изследвания свързано с нови
медии и кампаниите свързани с изборите в тях. И това е за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

господин Димитров.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с проведената
днес работна среща с Държавна агенция електронно управление,
Българския институт по метрология и Българския институт по
стандартизация. Да припомня, това са институциите, които съгласно
Изборния кодекс удостоверяват съответствието на доставения тип
технически устройства за машинно гласуване с изискванията на
техническата спецификация.
Предлагам да изпратим на тези три институции приетата от
Централната избирателна комисия техническа спецификация с три
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на господин Войнов. Има ли други предложения?
Ако няма, да гласуваме изпращането с писмо до съответните
организации на техническата спецификация.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева), против –
1 (Севинч Солакова).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка може да
видите проект за писмо до главния секретар на Министерския съвет.
Това писмо вчера го обсъждахме на работна група. С това писмо
молим за съдействие експерти от администрацията на Министерския
съвет да подпомагат Централната избирателна комисия, като
изразяват становище по проекта на документацията за обявяване на
обществената поръчка. Участват в дейностите съгласно Закона за
обществените поръчки по публикуване, когато е приложимо на
документи. Вземат участие като членове в работата на Комисията за
извършване на подбор на кандидатите – разглеждане, оценка и
класиране на офертите и провеждане на преговори с участниците.
След вчерашната работна група направените предложения за
корекции са отразени. Така че предлагам, ако нямате забележки да
гласуваме изпращането на това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на докладчика.
Подлагам на гласуване текста на писмото.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № МИ-14-42 от 29.10.2020 г. Писмото е от кмета на Община
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Костинброд и относно искане за отпадане на запечатано помещение,
в което се съхраняват изборни книжа от произведените избори на
23 – 30 октомври – 2011 г. – избори за президент и вицепрезидент и
избори за общински съветници и кметове. Искат ни разрешение за
отваряне на това помещение.
Предлагам да изпратим писмо до кмета на община
Костинброд, с което да го информираме, че когато причините за
отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали са архивиране на изборните книжа и
унищожаване на не ценни изборни книжа и материали, основанието
за достъп е решение № 1244 на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЕП-07-49 от 29.10.2020 г. Писмото е от секретаря на Столична
община. С него ни информират, че във връзка с решение № 1244 на
Централната избирателна комисия за достъп до запечатани
помещения в общинските администрации, в които се съхраняват
изборни книжа и материали ни изпращат оригинални екземпляри от
протоколи няколко на брой, удостоверяващи предприетите действия
от страна на представители на Столична община, определени с
нарочни заповеди на кмета на Столична община.
Докладвам го за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

господин Войнов.
Господин Джеров има думата.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
номер

на

Централната

избирателна комисия

МИ-06-762

от

29.10.2020 г.
Получили сме писмо от инж. Найденов, кмет на община
Ябланица, с което ни уведомява, че е издал заповед, с която
определена комисия да разпечата съответното помещение находящо
се на съответния адрес, така както е отразено. Целта е отваряне на
запечатано помещение и предаване на документи книжа от
произведени избори за общински съветници и кметове на
25 октомври и 1 ноември 2015 г., които са с постоянен срок на
съхранение, унищожаване на документи с изтекъл срок на
съхранение и в изпълнение разпоредбите на наше Решение 1244-МИ
от 30.09.2019 г.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, две кратки
съобщения от Софийския районен съд, за които ми беше
необходимо време да ги проуча допълнително.
Първо докладвам за сведение писмо с вх. № ЕП-08-32-3 от
29.10.2020 г. от Софийския районен съд. С него ни изпращат
решение от 10.08.2020 г. влязло в сила на 6 октомври, с което
отменят Решение № 1725-ЕП от 9.01.2020 г. на Централната
избирателна комисия за налагане на имуществена санкция на
юридическо лице за неспазване на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс.
Изпратили са ни цялата преписка за информация.
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Вторият въпрос, който искам да докладвам е писмо с вх.
№ ЕП-08-58-1 от 28.10.2020 г. Писмото е от Софийския районен съд
по

висящо

наказателно

административен

характер

дело

15114/2019 г. се иска информация относно постоянния и настоящ
адрес на актосъставителя госпожа С.

С.

за целите на

призоваването.
Нямах време да подготвя писмо. Предлагам да приемем по
принцип решение, с което с едно изречение да укажем само
актуалния настоящ адрес на госпожа С. С. за целите на
призоваването, тъй като постоянния адрес не е актуален.
Следващото съдебно заседание е насрочено на 3 декември.
Съдът ни предупреждава за съответната санкция. Така че моля за
одобрение на Централната избирателна комисия с едно изречение
днес, за да бъдем максимално полезни и на съда, да изпратим
актуалния настоящ адрес само на госпожа С.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Предлагам да гласуваме писмото, което предложи
господин Николов до съда.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, позволете ми и аз да докладвам в тази точка.
Пристигнало е писмо от Администрацията на президента, с
№ 217 от 23.10.2020 г. от президента на Република България, с което
е насрочен частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община
Криводол, област Враца на 28.02.2021 г. за сведение.
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Позволете ми да докладвам, че днес сутринта по молба на
посланика на Казахстанската република беше проведена среща с мое
участие, с участието на тримата заместник-председатели, на която
среща ни беше предоставена поканата от страна на Централната
избирателна комисия на Казахстан за изпращане на наблюдатели от
Централната избирателна комисия на Република България за
изборите на 10.01.2021 г. Като документите са с вх. № ЦИК-07-147.
Същите пристигнаха и по имейл. В тази връзка може да се
запознаете с тях. За момента остават за сведение, след което
евентуално може да бъде обсъден въпросът, дали Централната
избирателна комисия ще има възможност, с оглед организацията на
изборите в България да участва с наблюдатели.
Давам думата на госпожа Солакова за кратък доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в писмото до
Операта предлагам да одобрим госпожа Жекова като контактно
лице, което да получава съответната информация на имейла на ЦИК,
за да предоставя на вниманието на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване предложението на госпожа Солакова.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
Уважаеми колеги, с това приключваме дневния ред на
днешното заседание.
Закривам заседанието.
Насрочвам следващото заседание на 05.11.2020 г. от
11.00 часа. Като допълнително колегите от отделните работни групи
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ще бъдат уведомени с имейл и по телефона за работата на работните
групи в понеделник. Трябва да получите информация допълнително.

(Закрито в 17,00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Силвия Михайлова

