ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 257
На 17 ноември 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Дневен

р е д:

1. Присъединяване към профила на ЦИК в ЦАИС ЕОП.
Докладва: Емил Войнов
1а. Предложение до Президента за насрочване на частичен
избор.
Докладва: Ерхан Чаушев
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева, Емил Войнов, Николай
Николов,

Георги

Баханов,

Димитър

Димитров,

Цветанка Георгиева и Ивайло Ивков
3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Мария Бойкинова
4. Доклади

по

административни

и

административно-

наказателни преписки.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Николай Николов, Георги
Баханов, Ивайло Ивков, Ерхан Чаушев
5. Разни.
Докладват: Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Николай Николов,
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Димитър Димитров, Таня Цанева, Мария Бойкинова,
Йорданка Ганчева, Цветанка Георгиева и Кристина
Стефанова
6. Проект на решение за изменение на Решение № 23 на
Централната избирателна комисия.
Докладва: Йорданка Ганчева
ПРИСЪСТВАХА:

Александър

Андреев,

Кристина

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия
Стойчева и Паскал Бояджийски.
Заседанието бе открито в 11,05 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на Комисията.
* * *
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия.
Отсъстват колегите Джеров, който е в отпуск, колегата
Иванова и колегата Стойчева и колегата Бояджийски – по обективни
причини.
Виждате дневния ред във вътрешната мрежа.
Има ли предложения за допълнение в дневния ред?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В точка „Разни“ да ме включите,
господин Председател.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Добре,

включвам Ви.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля Ви също в точки „Разни“ да
бъда включена. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Госпожа

Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Моля да ме включите в точка
„Разни“, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Господин

Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ:

Предложение до президента и в

Административнонаказателни преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предложение за
насрочване на частични избори до президента, ще е точка 1а. И в
точка „Доклади по административни и административнонаказателни
преписки“. Добре.
Ако няма други предложения, колеги, моля процедура по
гласуване на дневния ред.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър
Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
По първа точка от дневния ред:
1. Присъединяване към профила на ЦИК в ЦАИС ЕОП.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател.
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Уважаеми колеги, постъпила е Докладна записка от
директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-176/5 от
16 ноември 2020 г., която можете да видите в моята папка. Докладна
записка е относно присъединяване към профила на Централната
избирателна комисия в електронната платформа за обществени
поръчки на външни експерти при извършване на определени
дейности.
Обществената поръчка за доставка на 9600 устройства за
машинно гласуване е регистрирана в системата за случаен избор на
Агенцията за обществени поръчки и в случай че поръчката не бъде
избрана за контрол, може от 18 ноември, тоест от утре да бъде
създадена в електронната платформа, за което се изготвят решения
на възложителя и обявления по форма на Агенцията за обществени
поръчки. Решението и обявлението ще са със съдържание, което ще
бъде копирано от вече одобрената с Решение на ЦИК документация
за откриване на процедурата.
С оглед на създаване на процедурата за възлагане на
обществената поръчка и работа в електронната платформа се
предлага Централната избирателна комисия да вземе решение за
присъединяване на

платформата

към

профила на ЦИК

конкретната поръчка като външни експерти на
и К.

В.

за
Ю.

Г.
Освен това се предлага Комисията да приеме решение

администраторите да присъединят в платформата към профила на
ЦИК членовете на определената с решение на ЦИК комисия за
разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците за
тази процедура, без да е необходимо решение на ЦИК за
присъединяването им.
Моля да се запознаете и ако няма възражения да се гласуват
предложенията.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само едно уточнение – дали са
посочени мотиви кое налага членовете на комисията да бъдат
присъединени още отсега от главния администратор по платформата
Николай Желязков?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В Докладната записка не са посочени
мотивите за това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Господин

Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не можах да разбера. Тече един срок
дали сме на случаен принцип за проверка или не, който изтича днес.
Въпросът е утре ще вземаме ли решение за качване, или
предварително по преценка и когато се намери за добре от главния
администратор на тази платформа? Това не можах да разбера. Кога
ЦИК ще разбере дали сме в случаен или неслучаен подбор за
някаква си проверка. Кога, като разберем това и дали членовете на
ЦИК ще разберат това, въпросният администратор ще си качва освен
документацията цялостно, така и допълнителните двама експерти?
Само за яснота. Доколкото разбирам, докладва се някаква докладна
записка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Ако

ми

позволите, само да кажа: кога ще разберем дали сме включени на
случаен принцип в проверката, която извършва агенцията, ще го
разберем до края на днешния ден, тъй като изтича срокът от трите
работни дни в тази насока. От утре трябва да бъде публикувано
обявлението, което съответно ще бъде публикувано на основата на
документацията, която вече е приета, тъй като е в електронен
формат, съгласно измененията в Закона за обществените поръчки. За
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изработването на тази електронна форма – това е и въпросът за
докладната.
Във връзка с въпроса, който беше поставен от госпожа
Солакова – за мотивите за включване отсега евентуално взимането
на предварително съгласие за включването на членовете на
Комисията, която ще извърши подбор на евентуалните участници, аз
предлагам в тази си част да не бъде одобрявана докладната и това да
остане за последващо одобрение, след като изтече…
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: При взимане на решението за
определяне на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така –
при взимането на решението за определянето на комисията.
Други предложения има ли?
Колеги, процедура по гласуване да одобрим действията,
които трябва да бъдат извършени, без последната част в искането,
направено от господин Желязков.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Севинч Солакова и
Ерхан Чаушев).
Преминаваме към точка 1а:
1а. Предложение до Президента за насрочване на частичен
избор.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с писмо с вх. № МИ15-496 от 6.11.2020 г. ОИК – Крумовград, е обединила Централната
избирателна комисия, че са прекратени правомощията на кмета на
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кметство Поточарка, поради смърт. Приложили са съответното
решение, смъртния акт и удостоверение, че по постоянен адрес в
село Поточарка, Крумовградско са 575, по настоящ адрес – 195
жители, поради което е изпълнено и условието по чл. 16, т. 1 от
ЗАТУРБ.
Поради което аз предлагам Централната избирателна комисия
да предложи на Президента на Република България да насрочи
частичен избор за кмет на кметство Поточарка, община Крумовград.
Проекта на решение би следвало да е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на докладчика. Във вътрешната мрежа
в негова папка е проектът на решение № 3349. Моля да го
погледнете.
Ако няма предложения за допълнение на Проекта на
решението, моля процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър
Димитров, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Чаушев, номерът на Решението е 1912-МИ от
днешна дата.
Да подложим на гласуване и писмото за изпращане на
решението с преписката до Президента на Републиката.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър
Димитров, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
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Преминаваме към втора точка:
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам Ви искане за изплащане на
възнаграждения с вх. № МИ-27-301 от 30 октомври 2020 г. Искането
е от Общинска избирателна комисия – Антон, и е за две поредни
заседания на ОИК. Първото заседание е на 2 октомври 2020 г. и на
него са прекратени пълномощията на подал оставка общински
съветник и обявен за избран следващият в листата. Второто
заседание е на 12 октомври 2020 г. и на него са прекратени
пълномощията на отказал се да встъпи в правомощията си общински
съветник и е обявен за избран следващият в листата.
И на двете заседания са присъствали председател, секретар и
пет членове на ОИК.
Искането е комплектувано с всички документи, изготвен е
контролен лист и счетоводна справка.
Предлагам

да

приемем

решение

за

изплащане

на

възнаграждение на ОИК – Антон за две проведени заседания на
обща стойност 777,06 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на господин Войнов.
Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване на възнагражденията на
ОИК – Антон.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър
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Димитров, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: колега Николов,
заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви постъпило искане от
Общинска избирателна комисия – Плевен, с вх. № МИ-27-308 от
5 ноември 2020 г. Искането е за дадено едно дежурство от
председателя на комисията за участие в съдебно заседание във
връзка с обжалването на Решение № 299-МИ от 21 октомври 2020
г., с което предсрочно прекратени са пълномощията на кмет на
кметство. Съдебното заседание е проведено на 2 ноември 2020 г.,
като делото е от административен характер № 934 по описа за
2020 г.
Сумата за дежурството, съгласно нашето решение, възлиза
на 63,84 лв., ведно с осигурителните вноски.
На съдебното заседание по дело № 934 е даден ход по
същество и това е единственото заседание.
Има всички необходими документи, както и предварително
становище на финансовия контрольор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Николов.
Чухте предложението на докладчика.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
възнаграждението за едно дежурство на ОИК – Плевен.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър
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Димитров, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е
постъпило искане от Общинска избирателна комисия – Кресна, за
изплащане на възнаграждения за едно дежурство на председателя
и на един член от Общинска избирателна комисия – Кресна. На
6.11.2020 г. са провели дежурство за комплектуване на преписка
за изпращане в Административен съд – Благоевград, по повод
постъпил в ОИК – Кресна, протест от Жана Захова, заместникрайонен прокурор на Районна прокуратура – Сандански, срещу
решение от 21.10.2020 г. на Общинска избирателна комисия –
Кресна.
Искането е постъпило по електронната поща, подписано е
от председателя. Мисля, че няма проблем да изплатим исканото
възнаграждение. Посочено е и правното основание в същото.
Изготвена

е

счетоводна

справка

от

Централната

избирателна комисия за размера на възнаграждението на двете
посочени лица, което е в размер на 117,04 лв. с осигурителните
вноски.
Предлагам Ви да вземем решение, с което да изплатим
възнаграждение за едно дежурство на 6.22.2020 г. на председателя
и член от Общинска избирателна комисия – Кресна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на господин Баханов.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
възнаграждението на ОИК – Кресна.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
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Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад в тази точка?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да.
Уважаеми колеги,, с вх. № МИ-27-302 от 2.11.2020 г. е
постъпило искане за изплащане на възнаграждения за четири
дежурства на Общинска избирателна комисия – Видин. Дежурствата
съответно са на дата 8.10.2020 г., 15.10.2020 г., 22.10.2020 г. и
28.10.2020 г.
Първото дежурство – на 8.10.2020 г. е дадено само от
председателя. Дежурството на 15.10.2020 г. от председател и
секретар. На 22.10.2020 г. от председател. И на 28.10.2020 г. –
председател и секретар.
На 8.10.2020 г. – приемане и обработване на входяща
кореспонденция, среща със служител от ТЗ ГРАО с оглед събиране
на информация и изясняване на фактическа обстановка във връзка с
писмо от директора на ОД на МВР – Видин, относно проверка на
една практика. Дежурството е дадено от председателя.
На следващото дежурство на 15.10.2020 г. е изготвен отговор
във връзка с писмо от директора на ОД на МВР – Видин, относно
проверка на преписка. Дадено е от председател и секретар.
На 22.10.2020 г. дежурство е дадено само от председателя за
приемане и обработване на входяща кореспонденция и среща със
служители на община Видин, справка в архива на НОИ – Видин, с
оглед събиране на информация във връзка с писмо от директора на
ОД на МВР – Видин.
И последното четвърто дежурство на 28.10.2020 г. отново от
председател и секретар е за изготвяне на отговор във връзка с писмо
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на директора на ОД на МВР – Видин, относно проверка по преписка
№ 203 от 2020 г.
Уважаеми колеги, изготвена е справка от счетоводството на
Централната избирателна комисия, извършен е предварителен
контрол от финансовия контрольор и счетоводна справка за размера
на исканите възнаграждения, които за четирите дежурства на
посочените лица са общо в размер 369,74 лв.
Предлагам да вземем решение, с което да изплатим исканите
възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на господин Баханов.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
възнаграждението на ОИК – Видин.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Господин Председател, само да кажа,
че предходният ми доклад е с вх. № МИ-27-310 от 11.11.2020 г.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не, това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Връщам към колегата Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин
Председател.
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Уважаеми колеги, докладвам Ви искане за изплащане на
възнаграждение с вх. № МИ-27-307 от 4.11.2020 г. от Общинска
избирателна

комисия

–

Добричка.

Преписката

е

напълно

комплектувана с оглед поисканите възнаграждения, както следва:
дежурство на 5.10.2020 г., като то е осъществено от председател;
дежурство на 6.10.2020 г. от председател, секретар и член;
дежурство на 8.10.2020 г. от председател, секретар и член;
дежурство на 9.10.2020 г., осъществено от председател; дежурство
от председател на 12.10.2020 г.; на 14.10.2020 г. дежурство от
председател, секретар и един член; и дежурство на 15.10.2020 г. от
председател, секретар и един член.
Има становище за извършен предварителен контрол от
финансовия контрольор преди поемане на задължението със
становище за изплащане на възнаграждението за сума в размер на
888,44 лв.
Предвид което Ви предлагам протоколно решение за
одобряване

и

изплащане

на

така

докладваното

от

мен

възнаграждение на ОИК – Добричка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на докладчика.
Ако

няма

други

предложения,

да

гласуваме

възнаграждението на ОИК – Добричка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
Председател.

ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

господин
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Преписката, която докладвам в тази точка, е с вх. № МИ-27309 от 6.11.2020 г.
С писмо Екатерина Янева – председател на ОИК – Ямбол, е
поискала да бъде изплатено възнаграждение за дежурство и
заседание на членове на Общинската избирателна комисия.
Дежурството е по повод на приемане на документи за смъртта на
един от съветниците, избрани с листата на „Атака“. Заседанието,
разбира се, е за да се замени този член със следващия в листата.
На дежурството са присъствали председател и член. На
заседанието председател, двама заместници, секретар и седем от
членовете.
Направена е справка, има също контролен лист, подписан от
госпожа Семерджиева.
Общата сума, която е искана, е 724,85 лв., включително
осигурителните вноски.
Това е по този доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте докладчика.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Доколкото разбрах, искането е
подписано от председател, поне така беше докладвано. Предлагам в
писмото да допълним задължението на ОИК-овете да се подписват
от председател и секретар, да им обърнем внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладчикът се
съгласи с предложението да бъде добавено изречение, с което да се
направи напомняне на общинските избирателни комисии, че
кореспонденцията трябва да се подписва от председатели секретар.
Процедура по гласуване на възнаграждението на ОИК –
Ямбол.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли в тази точка?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Госпожо

Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги,

докладвам

Ви

искане

за

изплащане

на

възнаграждение от Общинска избирателна комисия – Кубрат, с вх.
№ МИ-27-303 от 2 ноември 2020 г. Искането е във връзка с
проведено едно заседание по повод разглеждане на писма,
постъпили в комисията от Общинския съвет и от общинска
съветница.
Сумата е 554,61 лв. Преписката е окомплектована с всички
изискуеми документи, включително контролен лист и счетоводна
справка.
Предлагам Ви с протоколно решение да одобрим тази сума за
Общинска избирателна комисия – Кубрат, за проведено едно
заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на колегата Георгиева.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
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Имате ли друг доклад?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков,
заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, искането е с вх. № МИ-27-306 от
ОИК – Родопи. Искат три дежурства: на 6.10.2020 г., 14.10.2020 г. и
3.11.2020 г. и едно заседание във връзка с това, че са взимали
решение за общински съветник.
На 6.10.2020 г. прием и обработка на входяща и изходяща
кореспонденция,

подготовка

на

предстоящото

заседание.

Подготвяли са го заместник-председател и секретар.
На 7.10.2020 г. са провели заседанието, имаме подробни
протоколи.

Присъствали

са

председател,

двама

заместник-

председатели, секретар и шестима членове.
На 14.10.2020 г. е връчено удостоверението на новоизбрания
общински съветник.
И последната дата, за която имам колебания и оставям
Комисията да прецени, на 3.11.2020 г. двама – заместникпредседател и секретар са се събрали отделно, за да изготвят
искането до ЦИК за изплащане на възнагражденията за проведените
дежурства и заседания, обработка и подготовка на кореспонденцията
за изплащане на възнагражденията, тоест в две изречения написано
едно и също.
Според мен спокойно е можело на дежурството, което е било
на 14.10.2020 г., след заседанието, когато са дали удостоверението,
секретарят е можел да ги изготви, но може би пък не е имало кой да
ги подпише, ако председателят е бил препятстван.
Предлагам да се изплатят: дежурства на 6.10.2020 г. за
заместник-председател и секретар; заседание на 7.10.2020 г. за
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председател, двама заместник-председатели, секретар и шестима
членове; на 14.10.2020 г. дежурство на един член – секретар.
Има счетоводна справка. Общата сума с осигурителни вноски
е 840,56 лв.
Имам колебания за дежурството на 3.11.2020 г., но в крайна
сметка кореспонденцията им е подписана и от председател и от
секретар, доста подробна е. Предлагам и то да се изплати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
предложението

на

АЛЕКСАНДЪР

господин

Ивков

АНДРЕЕВ:
да

бъдат

Чухте

изплатени

възнаграждения за три дежурства и заседанието.
Има ли други предложения?
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – 3 (Александър Андреев, Кристина
Стефанова и Севинч Солакова).
Друг доклад имате ли?
ИВАЙЛО ИВКОВ: За възнаграждения не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Преминаваме към трета точка:
3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
писмо от община Червен бряг, с което ни информират, че след
извършена проверка и установяване достоверността на сигнала,
транспарантът е премахнат. Знаете, че проверката е по повод
сигнал, постъпил в Централната избирателна комисия, който ние
изпратихме по компетентност. Припомням Ви, че ставаше въпрос
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за транспарант – предизборен агитационен материал, поставен в
изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври
2019 г., който не е бил премахнат.
Това за сведение.
Докладвам

Ви

сега

сигнал

от госпожа П. Г.

Сигналът е по електронната поща на Централната избирателна
комисия

и

в

него

незаконосъобразно

тя

ни

събиране

сигнализира
на

подписи

за

според

за

членство

нея
в

Политическа партия „Бригада“ чрез пост в социалните мрежи –
Инстаграм и Фейсбук, в който е организирана игра, при която
всеки човек, който иска да участва в томбола за подарък скъп
модел мобилен телефон, трябва да се запише за член на партията.
Казва: кой е компетентният орган, към когото мога да насоча
сигнала? Подала го е до Централната избирателна комисия. Ние не
сме компетентни…
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Това нова партия ли е?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да. Новите партии се регистрират
съгласно Закона за политическите парти и в Софийски градски
съд. При регистрацията на партията участва и прокурор, така че,
ако искате, можем да препратим сигнала до прокуратурата.
Другият вариант е да го оставим за сведение, тъй като ние не сме
компетентни.
Първото

ми

предложение

е

да

го

препратим

на

прокуратурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Поддържате
предложението.
Процедура по гласуване за изпращане на сигнала до
прокуратурата.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо
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Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 3 (Севинч Солакова, Ерхан
Чаушев и Николай Николов).
Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е
заявление

от

вещото лице Е. К. – вещо лице графолог,

което иска достъп до избирателните списъци извън страната в
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България, и по-специално в посочена избирателна секция в Дубай.
Вещото лице е приложило към молбата си и постановление за
назначаване

на

съдебно-почеркова

експертиза.

Срокът

за

изготвяне е 23.11.2020 г.
Предлагам да разрешим да се отвори помещението и да
разрешим достъпа на вещото лице да извърши проверка и да се
запознае с искания от него избирателен списък.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на госпожа Бойкинова.
Има ли други предложения?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Има ли друг доклад, госпожо Бойкинова?
Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, постъпила е
молба
Р.

от

„Информационна агенция Блиц“ чрез адвокат В.

В молбата се иска Централната избирателна комисия да

заплати обща сума в размер на 800 лв., от които 400 лв.,
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представляващи разноски, сторени от „Информационна агенция
Блиц“ ЕООД в производство пред Софийския районен съд,
образувано по обжалване на решение на Централната избирателна
комисия, с което е наложила имуществена санкция. И 400 лв.
разноски, сторени от Агенцията в производството пред АССГ.
Общата сума е в размер на 800 лв. Посочена е банкова сметка.
Предлагам

да

отговорим на адвокат Р., че на

основание чл. 519, ал. 2 от ГПК следва да представи изпълнителен
лист, тъй като съгласно същата разпоредба плащането става по
различен ред, а именно чрез представяне на изпълнителен лист на
финансовия орган на съответното учреждение. И парите се
изплащат от предвидените за това средства по бюджета, с оглед на
което е необходимо да представят и изпълнителен лист,
независимо че има осъдителни и влезли в сила съдебни решения.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И банковата сметка да бъде на „Блиц“.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
решение на Административен съд – Русе, с което се отменя
решението на Районен съд – Русе, по касационна жалба на
Централната избирателна комисия и делото е върнато за ново
разглеждане,

поради

неправилно

конституирана

страна

в
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производството

пред

Районния

съд.

Конституирано

е

юридическото лице, а всъщност страна в производството следва да
бъде нарушителят физическо

лице, тъй като

Централната

избирателна комисия е наложила глоба.
И съответно сме получили призовка, че делото е насрочено
за 25.11.2020 г., за която дата предлагам Централната избирателна
комисия да изпрати писмено становище.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Няма.
Процедура по гласуване за изпращане на становище до
Районен съд – Русе.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли, госпожо Бойкинова?
Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви,
че на 4 февруари 2021 г. има насрочено дело в Софийски районен
съд.
Докладвам

Ви

също

така

получено

съобщение

в

Централната избирателна комисия, че Софийският районен съд
потвърждава решение на Централната избирателна комисия №
1774, с което е наложена имуществена санкция на „Пик нюз“.
Съгласно решението „Пик нюз“ е осъдена да заплати сумата от
100 лв. за юрисконсултско възнаграждение.
Решението е в моя папка, можете да се запознаете.
Докладвам Ви и две отменени решения от Софийския
районен съд.
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Отменено е Решение на Централната избирателна комисия
№ 1718-МИ от 2019 г. с един-единствен мотив, че решението на
Централната избирателна комисия е постановено в нарушение на
разпоредбата на чл. 51, ал. 1, б. „б“ от ЗАНН, тъй като в
разглеждане
издаването

на
на

административнонаказателната
наказателното

постановление

преписка
е

и

участвало

длъжностно лице, което е издател и на акта за установяване на
административно нарушение.
Ще го обжалваме и ще Ви предложа касационна жалба.
Това не е единственото решение с такива мотиви на Софийския
районен съд.
И още една призовка сме получили за отменено Решение
№ 594-ЕП, с което ще Ви запозная в следващо заседание, ведно с
изготвената жалба, тъй като не е качено в информационната
система на Софийския районен съд.
Докладвам Ви също така жалба от „Пик нюз“ срещу
решение на Софийския районен съд, с което решение се потвърди
решението на Централната избирателна комисия, с което сме
наложили имуществена санкция на „Пик нюз“ ЕООД.
Това е моят доклад.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря.
Преминаваме, колеги, към четвърта точка:
4. Доклади

по

административни

и

административно-

наказателни преписки.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № ЕП-09-502 от 16.11.2020 г. е
постъпило постановление за отказ да се образува досъдебно
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производство

от прокурор Р., Районна прокуратура – гр.

Велико Търново. Става въпрос за едно лице, което е гласувало на
европейските избори на 26.05.2019 г., като е било заличено от
избирателните списъци с основание, че има настоящ адрес в САЩ.
От извършената проверка се установява, че лицето от 2008
до 2016 г. е живяло в Норвегия, а от 2016 г. и до момента живее в
Кралство Белгия. Приложени са и копия на документи, с които се
установява, че въпросното лице наистина пребивава в Кралство
Белгия и има там адресна регистрация.
След което прокурорът решава, че не следва да се образува
досъдебно производство до извършване на престъпление от общ
характер, а преписката трябва да се прекрати, тъй като от
събраните данни по случая липсват каквито и да било данни за
необходимостта от намесата на прокуратурата. И в тази връзка
постановява отказ за образуване на досъдебно производство.
Моето предложение е това постановление да не бъде
обжалвано.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Няма.
Господин Арнаудов, друг доклад имате ли?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Не.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря Ви.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ

НИКОЛОВ:

Благодаря,

госпожо

Председателстваща.
Уважаеми колеги, докладвам Ви постановление за отказ да
се образува досъдебно производство с вх. № ЕП-09-494 от 6
ноември 2020 г. Става дума за гласуване на български гражданин,
което е осъществено на изборите за членове на Европейския
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парламент в Постоянното представителство в Женева, Швейцария.
Между другото, отказът е на прокурор в Районна прокуратура –
Плевен.
Като прокурорът намира, че по време на проверката е
установено, че българския гражданин е гласувал само един път в
избирателната

секция,

има

регистриран

настоящ

адрес

в

Швейцария от месец юли 2020 г. И на това основание приема, че в
случая са налице отрицателните предпоставки, визирани в чл. 24
от НПК.
Моето предложение е това постановление да не се обжалва.
Докладвам го за сведение.
Имам и друго в същия смисъл. Също е от Районна
прокуратура – Плевен, което е с вх. № ЕП-09-495 от 6 ноември
2020 г., на друг прокурор по преписка № 4307 от 2020 г. по описа
на тази прокуратура. Българският гражданин е гласувал във
Великобритания, където се е намирал към датата 26 май 2019 г. по
време на изборите за членове на Европейския парламент.
Мотивите за този отказ да се образува досъдебно
производство се състоят в това, че липсват сведения, които да
навеждат на извода, че гражданинът не е притежавал някои от
правата, визирани в чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс. Също
така, смята компетентният прокурор, че не са налице достатъчно
данни, от които да се направи основателно предположение за
реално осъществено престъпно деяние.
Предложението ми също е да не се обжалва това
постановление. Докладвам го за сведение.
Нямам повече. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Ивков.

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Господин
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, имам поредица от преписки по
тази точка.
Започвам с две постановления – и двете за отказ да се
образува наказателно производство.
Едното е с вх. № МИ-09-44 и е от Районна прокуратура –
Велико Търново. Касае се за едно лице, което е гласувало в
местните избори, където е секцията, без да има там съответната
уседналост. Снети са обяснения. В случая тя се оправдава с това,
че няколко дни преди изборите там, където живее, са й се обадили
ако иска да стане председателка срещу 145 лв. и 10 лв. за храна, че
другата председателка – избраната и миналата обучение, се е
отказала, защото много трудно било отчитането. Тя имала нужда
от пари, направила го е само и единствено за парите. Не е минала
обучение. Неслучайно Ви казвам това, иначе са пет страници, за
да видим как произвеждаме избори и кой носи отговорност за
това. Тоест имало е председател, минал обучение. Не само това,
ами в крайна сметка мотив, за да се откаже е, че жената не е
знаела, тоест нямала е субективния елемент, не е минала обучение,
и никой не я е спрял, дали са й право колегите от секционната
комисия да гласува.
Предлагам го за сведение, ако няма други мнения.
Другият случай също е интересен, то е по-кратко
постановление, обаче аз искам да Ви кажа само едно изречение.
Касае се за лице, което е било в Канада от 20 години. Гласува в
Кипър. Разпитан е братът. Данните на ГД „ГРАО“, казва
прокуратурата, може да са, че има настоящ адрес в Канада, там е
за евроизборите, респективно не е имала право да гласува. Обаче
видно е, че лицето е гласувало в Кипър и казват буквално
следното: „Липсват достатъчно данни, че същата не живее и няма
настоящ адрес в Кипър, където е гласувала, макар и този факт за
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настоящ адрес да не е отразен в НБД „Население“ на „ГРАО“.
Поради което те отказват да образуват. Също показателен случай
за начина, по който ние имаме данни с тези настоящи адреси за
населението.
И двете за сведение. Позволих си да кажа същината.
Следващата ми преписка е сагата на местна коалиция „БСП
за България (Партия на зелените, Движение за радикална промяна
Българска пролет)“, докладвана досега перманентно от колегата
Бойкинова, сега на мой доклад.
Писмо по електронната поща с вх. № МИ-12-32/2 от
13.11.2020 г.

адвокатът Б., представляващ коалицията по

делото, ни пита дали са изплатени присъдените от съда 900 лв.
разноски, което е било поискано със заявление, като плащането
поискали да се извърши с пощенски запис, поради липса на
банкова сметка.
Припомням, че имаме поредица от дебати, последният път
на 27 октомври 2020 г. Само Ви припомням случая – колегата
Бойкинова е обосновала предложение да се плати като докладчик,
то е гласувано. Гласували са 16 членове на ЦИК: за са били 7,
против 9, поради което ние имаме решение за отхвърляне и не е
изплатена.
Има два варианта. За сведение, тъй като няма подпис и
имейл. И отговор до господина, че от еди-кога си Централната
избирателна комисия има отхвърлително решение, поради което
не е изплатена сумата.
Предлагам за обсъждане.
В крайна сметка има и трети вариант – да разгледаме найсетне този случай отново по същество и да видим какви са
основанията за неплащане по същество. Лично аз не бих искал да
изготвям отговор: не Ви плащаме, защото ЦИК има отхвърлително
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решение. Оставям го за последен, надявам се, днес дебат. Лично аз
не виждам в този случай някаква сложност, но трябва да знаем как
ще процедираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложенията на докладчика, той направи три
варианта.
Откривам обсъжданията по въпроса.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз мисля, че на
заседанието на 27 октомври 2020 г. се изказаха тези за плащане
„за“ и „против“ и няма смисъл повторно да ги повтаряме сега.
Предлагам да отговорим на представляващия коалицията
господин Сергей Стойнов, че въз основа на протоколно решение
от 27 октомври 2020 г. Централната избирателна комисия не набра
необходимото мнозинство за изплащане на сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на колегата Бойкинова, което е и едно от
предложенията, направени от докладчика
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Бойчо Арнаудов и
Ивайло Ивков).
Господин Ивков, имате ли още доклади в тази точка?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да.
Писмо до Окръжна прокуратура – Монтана, Окръжен
следствен отдел, би трябвало да е в моя папка от днешно или
предишно

заседание,

с

което

му

представяме

поисканите
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документи: заверено копие от списък за гласуване, заверено копие
от декларация на едно лице. За оригиналите му казваме къде може
да

се запознае на въпросния следовател господин Н. от

Окръжна прокуратура – Монтана. Входящият номер на искането в
ЦИК е № ЕП-09-498 от 13.11.2020 г.
Ако искате анблок да ги гласуваме, те са вече няколко
еднакви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да ги
гласуваме поотделно.
Виждате проекта на писмо до Окръжна прокуратура –
Монтана.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Николай Николов, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължете, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото е второ писмо, след
първото обширно и ново запитване до Окръжна прокуратура –
Пловдив, окръжен

следствен отдел, следовател Кузманова.

Преписката е с вх. № ЕП-09-4741, след като преди сме отговорили
с наш изх. № ЕП-09-483. Този път, за разлика от първия, й
предоставяме само допълнителните искания: заверено копие на
декларация на лицето, което разследват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Ивков.
Във вътрешната мрежа в папката има и отговор на писмо,
който е № 4787.
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Има ли други предложения за допълнения на писмото? Не
виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, колега Ивков.
Следващото е с вх. № ЕП-09-493 от Окръжен следствен
отдел –

Пловдив,

Окръжна

прокуратура,

следовател

Константинова. И отговорът е на две страници. Прилагаме доста
документи

относно

едно

лице.

Казваме,

че

е

упражнил

избирателното си право. Казваме в коя секция в Северна
Македония и казваме, че от данните, с които разполагаме, е имало
настоящ адрес в държава извън Европейския съюз – Северна
Македония,

поради

което

поясняваме

всички

въпроси

и

прилагаме, виждате ги по опис, четири документа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
доклада на господин Ивков. Писмото е с проектен № р4785.
Има ли предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги
Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да. Следващите са от по-различно
естество.
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Стандартно писмо по запитване с вх. № ЕП-09-485 от
30.10.2020 г. от Прокуратурата на Република България, Бюрото за
защита при главния прокурор. Ние сме направили съответната
справка с партньора ни „Информационно обслужване“, получили
сме отговор с вх. № ЦИК-00-599 от 5.11.2020 г. и подготвяме
отговор до Прокуратурата на Република България, който трябва да
е публикуван, относно две лица, а именно за това, че не са
избирани

за

президент

и

вицепрезидент,

за

народни

представители, за членове на Европейския парламент и за кметове
и общински съветници в последните съответни избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги
Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Последният ми доклад за днес е с вх.
№ НС-23-4 – преписка, която за трети път се вкарва в залата, по
сигнала на едно лице, ако си спомняте, което беше вписан като
наблюдател на едни избори за Народно събрание 2014 г. Така или
иначе ние изпратихме сигнала до Комисията за защита на личните
данни, след като беше подписан саморъчно и донесен тук от
самото лице. Получено е писмо с вх. № НС 23-4 от 12.11.2020 г., с
което, забележете, Комисията за защита на личните данни, е
уведомила Централната избирателна комисия с копие до лицето,
че е изпратила писмо на Граждански комитет „Равни пред Закона,
който го е регистрирал като наблюдател, тогава не се изискваха
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декларации на лицата, съгласно Закона, да окаже съдействие за
упражняване

правата на П. Е. от същия Регламент и да

преустанови обработването на личните му данни.
Аз мисля, че нищо друго не мога да Ви предложа, освен да
оставим за сведение тази преписка с риска, че лицето отново може
да изпрати искане да го заличим от нашите решения, което няма
как да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колега

Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-04-0231 от 26.10.2020 г. е постъпило искане от директора на Областна
дирекция на МВР – Видин, като ни информира, че е извършена
проверка по тяхна преписка по наш сигнал от

Районна

прокуратура – Видин, и в изпълнение на дадените конкретни
указания за проверка е изискано допълнително да им бъде
предоставена писмена информация и документи за лица, посочени
в цитиран списък, като са изброени 24 лица, които имат постоянен
и настоящ адрес в област Видин.
С наше писмо от 23.09.2020 г. сме ги уведомили, че тяхното
запитване е препратено по компетентност на ОИК – Видин. И е
получен писмен отговор от ОИК – Видин, с който не е
предоставена исканата от тях информация. И е посочено, че
цялата информация, касаеща посочените лица, е предадена от ТЗ
на ГРАО – Видин, на Централната избирателна комисия и
възпрепятства към този момент да могат да разкрият обективната
истина, така че ни дават 7-дневен срок от получаване на писмото
за тези лица да отговорим дали са имали право да гласуват и
гласували ли са на проведените на 27 октомври и 3 ноември
местни избори, в кой избирателен списък, населено място и
изборни сектори са били вписани лицата – по постоянен или по

32
настоящ адрес, къде реално е гласувало всяко едно от лицето, по
кой адрес и в кое населено място и изборна секция, дали е
установено дали са гласували повече от веднъж, дали е установено
да са гласували с удостоверение за гласуване на друго място, тоест
с удостоверение по чл. 40 от Изборния кодекс, да се предоставят в
оригинал предоставените от лицата удостоверения и подписани от
тях декларации за това, че не са гласували и няма да гласуват, да
се изясни писмено за всяко едно от горепосочените лица
поотделно в коя избирателна секция са били вписани и попадат ли
сред лицата, визирани в чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 233 и чл.
255 от ИК, да се посочи кои точно разпоредби на Изборния кодекс
са нарушени от всяко от горепосочените отделни лица поотделно
по повод гласуването им на местните избори, да се предоставят
пълни данни, три имена и ЕГН на председателя и секретаря на
съответната СИК, където са гласували лицата в нарушение на
Изборния кодекс.
Позволих си да Ви изчета всичките въпроси ,на които ОД
на МВР – Видин, желаят да получат отговор, за да кажа защо
толкова сме закъснели и не сме спазили дадения от тях 7-дневен
срок, тъй като входящият номер е от 26.10.2020 г. Това изискваше
събиране на доста информация. Както ви казах, това са 24 лица.
Има вече подготвено писмо, което е във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали. Моля да го погледнете, уважаеми
господин Председател и уважаеми колеги. Подробно е описано в
това писмо за всяко едно от лицата къде е гласувало, какъв адрес е
имало и почти цялата информация, която желаят от ОД на МВР –
Видин, като сме им казали, че избирателните списъци с
приложените към тях декларации и удостоверения, списъци на
заличени лица, протоколи на СИК, решения за назначаване и
промени в съставите на СИК, както и всички други относими към
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проверката документи се съхраняват и могат да се изискат от
съответната община. Иначе им даваме тази информация, която
имаме в Централната избирателна комисия. Мисля, че сме им
отговорили доста изчерпателно, въпреки че считам, че задължение
на разследващите органи е да установят, след като Централната
избирателна комисия им е предоставила списъка от ТЗ „ГРАО“, да
извършат съответните процесуално-следствени действия и да
установят исканите факти, имащи отношение към съответния
казус и съответното лице.
Отговорът, изготвен от Централната избирателна комисия е
в 8 страници, който моля, ако нямате предложения за изменение и
допълнение, да го гласуваме, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Баханов.
Виждате във вътрешната мрежа в папката на господин
Баханов проекта на писмо. Надявам се, че сте се запознали, докато
той докладваше. Наистина е доста дълго.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър
Димитров, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад?
Заповядайте.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Уважаеми

колеги,

Районна

прокуратура – Гоце Делчев, постановление за отказ да образува
досъдебно производство. Входящият номер е МИ-09-45 от
16.11.2020 г. Всички те, знаете, са образувани по преписки във
връзка с извършени проверки на дирекция ГРАО в МРРБ за
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гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс. Към
всички се отнася това нещо.
Конкретното постановление е за едно лице с постоянен
адрес в с. Господинци, община Гоце Делчев, и настоящ адрес в с.
Ореше, община Гърмен. Установило се е, че живее на настоящия
си адрес в с. Ореше, където съжителства на семейни начала с едно
лице. Подала е в общината заявление за настоящ адрес, на
03.10.2019 г. е подала заявление за вписване в избирателния
списък по настоящ адрес, отишла е заедно с лицето, с което живее
на семейни начала да упражни правото си на глас, дали са си
личните карти и гласували, като тогава е установено, че не е
вписана в избирателния списък. Твърди, че е дописана в
избирателния списък и лично е положила подпис срещу името си.
Не й е била дадена за попълване декларация, че не е гласувала на
друго място и тя не е знаела, че следва да попълни такава.
От изисканите ксерокопия се е установило в списъка,
където е по постоянен адрес, че на мястото срещу името й в
списъка, където следва да се впишат данните от документа за
самоличност и същата да положи подпис, същата не е гласувала по
постоянния си адрес, тоест гласувала е по настоящия си адрес.
Считат, че не са налице данни, от които може да се направи
основателно предположение за извършено престъпление от общ
характер и постановяват отказ за образуване на досъдебно
производство.
С оглед на изложената фактическа обстановка предлагам да
остане за сведение.
Следващият вх. № ЕП-09-489 от 5.11.2020 г. от Районна
прокуратура – гр. Разлог. Отново постановление за отказ по
отношение на едно лице. Това и следващото са за съпруг и
съпруга – еднаква фактическа обстановка. Следващото е вх. №
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ЕП-09-490. Ще ги докладвам анблок, тъй като е еднаква
фактическата обстановка.
И двамата са били с двойно гражданство на Република
Северна Македония и на Република България, и то с указ на
президента от 2010 г. Притежават и недвижими имоти в Банско.
Там са регистрирани и двамата с постоянен адрес в Република
България. Системно са пребивавали на територията на Република
България, което важи и за периода от началото на 2019 до
26.05.2019 г., тоест датата на провеждане на избори.
На 26.05.2019 г. на проведените избори за членове на
Европейския парламент и двете лица са гласували в секция 148,
създадена в Посолството на Република България в Република
Северна Македония, гр. Скопие. Не са осъждани. Даже е изискана
и справка от „Центъра за психично здраве – Благоевград“ ЕООД,
тъй като и двете лица не се водят на психоотчет, тоест не са били
поставени под запрещение към датата на провеждане на изборите.
Така че прокурорът счита, че в случая не е бил осъществен от
обективна и субективна страна състав на престъпление по чл. 168,
ал. 1 от НК, тъй като са имали право да гласуват.
И за двете лица по цитирането на входящите номера е
постановен отказ да се образува наказателно производство, така че
считам, че и двете следва да останат за сведение с оглед на
изложената в постановленията фактическа обстановка.
Има и Постановление № МИ-09-43 от 12.11.2020 г. – лице с
постоянен адрес в с. Мосомище, община Гоце Делчев, с настоящ
адрес в София. В изборния ден от 27.10.2019 г. същото лице е
установило, че не е било включено в избирателния списък по
постоянния си адрес. По тази причина е подала заявление по
чл. 40 от Изборния кодекс за изключване от списъка на заличените
лица за кмет на община Гоце Делчев. След справка в Столична
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община, район „Студентски“ е установено, че поради допусната
техническа грешка лицето е била включена в избирателния списък
по настоящ адрес, без да има подавано заявление от нейна страна
за гласуване по настоящ адрес.
Поради тази причина от община Гоце Делчев й е било
издадено удостоверение по чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ИК и въз основа
на него и попълнената от лицето декларация е била дописана в
избирателния списък в секция 26, където е гласувала.
Няма

данни

за

извършено

престъпление

според

прокуратурата, което подкрепям, и е постановен отказ за
образуване на досъдебно производство.
Предлагам за сведение отново.
Следващото е вх. № МИ-09-42 от 12.11.2020 г. по
отношение на едно лице за изборите на 27.10.2019 г. Има
постоянен адрес в с. Ореше, настоящ град Гоце Делчев, в който е
променен постоянния адрес на 9.03.2020 г., което считам, че е
неотносимо по делото, като е посочила последен адрес в Гоце
Делчев. Същата е гласувана в секционната избирателна комисия в
гр. Гоце Делчев, като е подписала декларация и е вписана в
допълнителна страница на избирателния списък.
Изискани са ксерокопия от избирателния списък от с.
Ореше, където е бил постоянният адрес и се е установило, че
мястото срещу името й в списъка, където следва да се впишат
данни и същата да положи подпис, за да удостовери гласуването
си е празно, тоест същата не е гласувала по постоянния си адрес.
Прокуратурата счита, че макар и формално да се установява
нарушение на Изборния кодекс, членовете на СИК 009 е следвало
да не допуснат Иброшева да гласува при тях, след като същата не
отговаря на условията за уседналост. Не се съдържат данни за
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престъпление от общ характер, така че отказват да образуват
досъдебно производство.
Също предлагам да остане за сведение, колеги.
Вх. № МИ-09-39 от 12.11.2020 г. от Сандански, младши
прокурор при Районна прокуратура Сандански – постановление за
отказ да се образува досъдебно производство. Става въпрос за
лице, регистрирано по постоянен адрес в гр. Кресна. На
28.05.2019 г. е променила настоящия си адрес и се е регистрирала
в с. Илинденци. На 13.09.2019 г. е подала заявление за вписване в
избирателния списък по настоящ адрес на основание чл. 36, ал. 1 и
2 от Изборния кодекс. Заявлението й не е било одобрено и същата
не е била вписана в избирателния списък по настоящия си адрес,
тъй като не отговаря на условието да е била регистрирана по
настоящ адрес, съответно по населено място през последните шест
месеца преди изборния ден, тъй като настоящият адрес е бил
променен на 28.05.2019 г. и не са изминали шест месеца преди
датата на изборите, проведени на 27.10.2019 г.
Въпреки това на 27.10.2019 г. лицето е гласувало на
изборите за кмет и общински съветници по настоящия си адрес в
секцията, която се е намирала в сградата на детската градина в с.
Илинденци. Подписала е декларация, посочила е, че адресът й на
пребиваване е в с. Илинденци и въз основа на това е била
дописана в избирателния списък от Костова – член на СИК 07 в
Илинденци, и е упражнила избирателното си право успешно.
Същата не е гласувала по постоянния си адрес в Кресна.
Събрани са данни относно състава на СИК. Също така от
община Кресна е постъпила справка, че не е гласувала по
постоянния си адрес, където е с избирателни права по постоянен
адрес. Снети са писмени обяснения от лицето. Като отишла да
гласува тя казва, че е представила удостоверение, издадено от
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кметството в с. Илинденци, като е била дописана в избирателния
списък, тоест, че има настоящ адрес в с. Илинденци. Снети са
писмени обяснения, доста подробно е изложена фактическата
обстановка на 5 страници от Районна прокуратура – Сандански.
Изготвени са справка, графологична експертиза на подписа на
избирателя срещу имената на лицето в избирателния списък в
община Струмяни – не е на това лице. Заключението е, че
подписът срещу декларатор в декларацията от избиратели,
вписани в допълнителната изхожда от името на посоченото лице
М. и вероятно е изписано от лицето М.
Прокуратурата

счита,

че

в

хода

на

досъдебното

производство не са събрани доказателства да се направи
обосновано предположение, че е извършено престъпление от общ
характер.

Наблюдаващият

прокурор

приема,

че

лицето

е

упражнило избирателното си право, като е гласувало по
настоящия си адрес, въпреки че в заявлението за вписване в
избирателния списък по настоящ адрес не е било уважено, поради
това че не е била регистрирана там за период от над шест месеца.
Интересното е, че прокуратурата не кредитира изготвената
съдебно-графологична експертиза като мотивите за това са, че във
връзка с установеното в експертната справка, че подписът при
графа

„подпис

на

избирателния списък

избирателя“

срещу

имената

на

М.

в

на община Струмяни не е на лицето

М. Счита, че този извод се оборва

от останалите материали по

преписката, включително от обяснението на същата, като следва
да се има предвид и положението на тялото към момента на
вземане на сравнителните образци и това към момента на
подписването

при

гласуването

на

27.10.2019

г.,

както

и

емоционалното и психическо състояние на лицето, притеснения и
така нататък.
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Прокуратурата счита, че не съставомерно по чл. 168,
излагат се доводи в тази насока и с оглед на всичко прокурорът
счита, че материалите трябва да бъдат изпратени на Централната
избирателна комисия, която се явява компетентният орган на
основание чл. 496 и следващите от Изборния кодекс, който да
прецени дали е налице извършено административно нарушение на
ИК от физически лица или длъжностни такива във връзка с
дописването на М.

в избирателния списък по настоящ адрес

в секция 007 Илинденци. Поради което отказват да образуват
досъдебно производство за престъпления от общ характер. Препис
от постановлението, ведно с материалите по преписката, да се
изпратят на посочения адресат, тоест в ЦИК, и след приключване
на проверката от административно наказващия орган материалите
по преписката да бъдат върнати в Районна прокуратура –
Сандански, където да останат на съхранение.
Искам да Ви кажа, че оригиналната преписка по това
досъдебно производство или предварителна проверка в оригинал е
изпратена на Централната избирателна комисия.
С

оглед

на

установената

фактическа

обстановка

и

наложената практика от Централната избирателна комисия,
приемам доводите на Районна прокуратура – Сандански, и
предлагам да остане за сведение.
С оглед на изразеното от мен становище за оставане на
преписката

за

административна
постановлението

сведение,

предлагам

преписка,
за

отказ

която
за

да

се

е

образуване

върне

приложена
на

цялата
към

досъдебно

производство, на Районна прокуратура – Сандански, както е
получена в оригинал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма други
предложения.
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Да гласуваме връщането на преписките на Районна
прокуратура – Сандански.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър
Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Още две останаха, уважаеми колеги.
С вх. № МИ-09-41 от 12.11.2020 г. от Калоянов – прокурор
при Районна прокуратура – Сандански. Постановление за отказ за
образуване на досъдебно производство, касаещо едно лице,
регистрирано по постоянен адрес в Плевен, а в Сандански е по
настоящ адрес в изборите за кметове и общински съветници през
есента на 2019 г. Не е подавал заявление 14 дни преди датата на
изборите за вписване в избирателния списък по настоящ адрес на
основание чл. 36, ал. 1 и 2. Въпреки това лицето отишло, подписало
декларация за вписване в допълнителната страница, в което е
посочило адреса си на пребиваване в гр. Сандански, и е била
дописана в избирателния списък и успешно е упражнила правото си
на глас. Не е гласувала по постоянния си адрес в Плевен.
Наблюдаващият прокурор счита, че лицето е гласувало само
веднъж, бе да подаде преди това заявление по чл. 36, ал. 1, но след
като е представил удостоверение за настоящ адрес и е попълнила
декларация, че не е гласувала другаде и няма да гласува. Счита, че
деянието е несъставомерно. Гласувала е само веднъж по настоящия
адрес, не упражнила правото си два или повече пъти. С оглед на това
не се установяват данни за извършено престъпление от общ
характер.
Същевременно с това наблюдаващият прокурор намира, че
материалите следва да бъдат изпратени на Централната избирателна
комисия, като компетентен орган по чл. 496, както предходното, и да
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прецени дали е налице извършено административно нарушение на
Изборния кодекс от физически лица и длъжностни такива, и
постановява: отказва да образува досъдебно производство.
Препис от постановлението ведно с материалите по
преписката в оригинал са изпратени на ЦИК, които следва след
приключване на проверката от административно наказващия орган
да бъдат върнати в Районна прокуратура Сандански и да останат на
съхранение.
С оглед на изложената фактическа обстановка, предлагам да
остане за сведение това постановление за отказ за образуване на
досъдебно

производство.

Приемам

доводите

на

Районна

прокуратура – Сандански.
Предлагам да се върне цялата преписка, както е получена в
оригинал, на Районна прокуратура – Сандански.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на господин Баханов.
Процедура по гласуване за връщане на преписката на
Районна прокуратура – Сандански.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Таня Цанева);
против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: И последното, колеги, е вх. № МИ-0940 от 12.11.2020 г. Идентично е с предходното, което Ви
докладвах. Регистрирана по постоянен и настоящ адрес в
Илинденци до 3.06.2019 г., когато е променила постоянния си и
настоящ адрес и се е регистрирала на нов адрес в с. Калиманци на
3.06.2019 г. Решила е да гласува по новия си настоящ и постоянен
адрес в Калиманци. Установила е, че не е вписана в избирателния
списък по настоящ адрес. Обаче председателят на секционната
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избирателна

комисия

в

това село е разрешил на К. да

гласува в секцията, тъй като същата била с настоящ в същото село.
Била е добавена в избирателния списък под № 172, упражнила е
избирателното си право успешно и е положила подпис срещу
името. Не е гласувала на предишния си постоянен адрес в
Илинденци, тъй като в община Струмяни на изборите не е имало
втори тур, а всичко в кметската надпревара се е решило на първия
тур на 27.10.2019 г.
Снемани

са

писмени

обяснения

от

самото

лице.

Представила е, когато се е явила да гласува, лична карта и
удостоверение, че е жител на село Калиманци, тоест там, където
гласува, и е била дописана в избирателния списък. Декларира, че
подписът е неин. Писмени обяснения от почти цялата ОИК в
съответното село.
Прокуратурата счита, че в преписката не се съдържат
достатъчно данни по чл. 211, от което да се направи основателно
предположение, че е извършено престъпление от общ характер и
не са налице условия по чл. 207 за образуване на досъдебно
производство. Да бъде прекратена преписката и да бъде
постановен отказ за образуване на досъдебно производство.
Приема, че е гласувала само веднъж по настоящия си адрес в с.
Калиманци. Обяснението, че не е била вписана в избирателния
списък на секцията, следва да се обясни с разпоредбите на чл.
405а, ал. 1 от Изборния кодекс, където се сочи, че срокът за
изготвяне на този списък, започва шест месеца преди деня на
изборите, а същата е променила постоянния си адрес на
3.06.2019 г., което е вероятната причина да не бъде вписана в
избирателния списък по новия си постоянен и настоящ адрес.
Счита, че следва да се постанови отказ да се образува
досъдебно производство и материалите по преписката да бъдат
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изпратени на Централната избирателна комисия – компетентен
орган по чл. 496 от Изборния кодекс дали е извършено
административно нарушение.
Предлагам да остане за сведение това постановление за
отказ и преписката да бъде върната, тъй като и тя е в оригинал, на
Районна прокуратура – Сандански.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на господин Баханов.
Процедура по гласуване връщане на преписката на Районна
прокуратура – Сандански.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Господин

Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-418 от
24.09.2020 г. от Районна прокуратура – Благоевград сме получили
постановление за отказ за образуване на наказателно производство
по отношение на български гражданин, гласувал във Вашингтон,
който е имал настоящ адрес в Съединените щати.
Прокурорът след обсъждане на всички доказателства, взети
мнения, свидетелства и документи, решава, че действително е
гласувал, подал е декларация този гражданин, но в крайна сметка
приема, че деянието е малозначително и постановява своя отказ с
мотив, че деянието не е от висока степен на обществена опасност,
доколкото се касае за сравнително млад, неосъждан български
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гражданин с постоянен адрес в страната, роднински връзки в
страната и е упражнил съответното си право като дълг.
Като отказва да образува наказателно производство,
изпраща и съответната преписка за преценка от ЦИК за
реализиране на административна отговорност.
Предлагам постановлението да остане за сведение и
съответно да се върне преписката на Районна прокуратура –
Благоевград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на господин Чаушев.
Моля, процедура по гласуване на връщането на преписката
на Районна прокуратура – Благоевград.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Преди да преминем към точка „Разни“, връщам първа
точка:
1. Присъединяване към профила на ЦИК в ЦАИС ЕОП.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, представям Ви докладна записка от
директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-176/6 от
17 ноември 2020 г. Можете да я видите в моя папка. Докладната
записка е относно проект на решение на възложители и обявление
по форма на АОП за провеждане на състезателна процедура с
договаряне за възлагане на обществена поръчка за доставка на
устройства за машинно гласуване.
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Външните
Г.

са

експерти

В. Ю.

и

Х.

изготвили проекти на решение на възложителя и

обявление по форма на АОП за провеждане на състезателната
процедурата за възлагане на обществената поръчка, които можете
да видите като приложение към докладната записка. Ако
поръчката не бъде избрана за контрол, тя може от 18 ноември да
бъде създадена в електронната платформа, като решението на
възложителя и обявлението по форма на АОП се публикуват в
платформата. А също така решението следва да бъде подписано с
електронен подпис от председателя на ЦИК.
Предлага Централната избирателна комисия да одобри
изготвените проекти на решение на възложителя и обявление по
форма на АОП за публикуване.
Моля да се запознаете с изготвените проекти и ако няма
забележки, предлагам да ги одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Войнов.
Виждате, че те са в електронен формат, както предвижда
Законът за обществените поръчки, като на съответните места са
нанесени данните по отношение на предмета на поръчката,
критериите за подбор, тоест всички онези въпроси, свързани с
приетата

вече

документация

от

страна

на

Централната

избирателна комисия.
Няколко минути за запознаване с приложенията към
преписката.
Уважаеми колеги, надявам се, че се запознахте. Не виждам
предложения.
Процедура по гласуване на решение за одобряване на
изготвения проект на решение на възложителя и обявление по
формата на Агенцията за обществени поръчки за публикуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Мария Бойкинова,
Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 3
(Севинч Солакова,Ерхан Чаушев и Ивайло Ивков).
Благодаря.
Преминаваме към:
5. Разни.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
писмото на Печатницата с искане за предоставяне на прогнозна
информация за броя на бюлетините и писмо, получено от
администрацията на Министерския съвет, подписана от главния
секретар, и въз основа на проверка и анализ на данните от
изминалите избори за народни представители, включително от
резултатите от последните избори за броя на предоставените
бюлетини на секционните избирателни комисии, както и броя на
неизползваните бюлетини, броя на гласувалите избиратели, като
се има предвид обаче, че в този срок трябва да се възложи
доставката на хартия от Печатницата на БНБ, за което е
необходим по-дълъг срок, Ви предлагам да изпратим писмо до
Печатницата на БНБ и да посочим прогнозната бройка на
бюлетините, а именно 7 млн. 535 хил. броя.
Моля да го видите като проект на писмо във вътрешната
мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

предложения има ли, колеги?
Ако няма, процедура по гласуване на писмото.

Други
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, въз основа на
решение на Централната избирателна комисия за унищожаване, за
експертиза, преценка, отделяне на неизползваните бюлетини и
формуляри на книжа от изборите от секциите извън страната,
възложено е на администрацията. Въз основа на това решение се
представя доклад по изпълнението. Както виждате, отделени са
неизползваните

бюлетини

от

документите

на

всички

195

секционни комисии извън страната за изборите за Европейски
парламент през 2019 г., поотделно са комплектувани тези, които
подлежат на допълнителна експертиза с оглед на предаването на
ценните документи в Държавен архив.
В изпълнение на решението на Централната избирателна
комисия са предадени за унищожаване всички тези бюлетини и
формуляри на книжа, които не са използвани. Виждате за
съответния период по отделни дати общо 2260 кг.
Докладвам го за сведение. Ще се представя периодично
допълнително информация за изпълнение на решението на
Централната избирателна комисия.
Представям на вниманието Ви докладна записка за
заплащане на разходи за служебен автомобил на Централната
избирателна комисия. Става ясно, че следва да бъдат закупени
зимни гуми, добавка за гориво и течност за чистачките. Изискани
са били оферти, те са представени на вниманието на Централната
избирателна комисия. Представя се предложение за одобряване и
извършване на разход по представената проформа фактура за
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консумативи в размер на обща стойност 1180 лв. и очакваните
разходи към НСО – 150 лв., общо в размер на 1550 лв.
Предложени са офертите. Предлага се одобряване на тези
разходи и закупуването, както беше направено предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на одобряването на разходите.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър
Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1
(Ивайло Ивков).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По тази преписка само да кажа, че
има извършен предварителен контрол, за което е представен
контролен лист от финансовия контрольор.
Уважаеми колеги, отново в изпълнение на протоколно
решение на Централната избирателна комисия за одобряване на
предложението и искане на оферти, и въз основа на тези оферти да
се направи предложение от администрацията, е представена
докладна записка № ЦИК-09-189-1 от 10 ноември 2020 г.
Постъпили са оферти за закупуване на канцеларски,
санитарно-хигиенни и други материали и защитни средства за
предотвратяване разпространението на Ковид-19. Представени са
писмата, които са получени. Няма данни как са определени
фирмите, от които да се изискат офертите, нито общият брой и
конкретни данни за всички тях. Представени са само получените
оферти.
В тази връзка се предлага като най-изгодна цена на заявени
канцеларски, санитарно-хигиенни и други материали, да се приеме
офертата на дружеството на обща стойност 4773,07 лв. без ДДС.
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По отношение на средства във връзка с предотвратяване
разпространението на Ковид-19 е направено проучване и се
предлага закупуване на защитни шлемове. При осъществена
връзка с дружеството, което предлага тези шлемове, е направена
отстъпка от цената и се предлага 5,90 лв. с ДДС за един брой, при
50 бройки за закупуване от Централната избирателна комисия на
обща стойност 295 лв. с ДДС.
Общата сума за канцеларските материали, санитарнохигиенните и други материали и защитни средства е 6022,68 лв.
Отново във връзка с решение на Централната избирателна
комисия е извършено проучване по отношение на дезинфекционни
средства във вид на безконтактни дозатори, спирт, течен
дезинфекционен препарат и така нататък, но с оглед на
проведеното

заседание

на

работна

група

в

Централната

избирателна комисия в тази част на докладната записка ще бъде
представено конкретно предложение въз основа и на новото
проучване.
Предлагам Ви да одобрим закупуването на канцеларски
материали, санитарно-хигиенни и други, както е направено
предложението, без последната част по докладната записка за
изтривалки, дозатори, дезинфекционни материали и така нататък,
за които да се представи ново предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на госпожа Солакова.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър
Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
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Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, представям Ви
докладна записка № ЦИК-09-195-1 от 10 ноември. В изпълнение
на протоколно решение на Централната избирателна комисия е
направено проучване и получено писмо, докладвано преди това от
4 ноември за осигуряване на мобилни апарати за нуждите на
Централната

избирателна

комисия.

Както

е

направено

предложението – да се изиска оферта за 19 броя мобилни апарати
с оглед на наличните средства по бюджета на Централната
избирателна комисия, да получим предложението на мобилния
оператор, за да може Централната избирателна комисия да вземе и
допълнителното решение.
На този етап Ви предлагам направеното предложение за
закупуване на 19 мобилни апарата за нуждите на Централната
избирателна комисия в общ размер 26 416,54 лв. да бъде одобрено.
Налични средства по бюджета на Централната избирателна
комисия има. И след получаване на офертата от мобилния
оператор

за

допълнителни

преференциалните
Централната

цени

избирателна

бройки,

като
комисия

въз

основа

дългогодишен
да

вземе

на

партньор,

допълнително

решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на госпожа Солакова.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
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Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
предложение за публикуване на отчета за касово изпълнение на
бюджета на Централната избирателна комисия, отчета за чужди
средства и направените разходи във връзка с Ковид-19 в
изпълнение на чл. 133 от Закона за публичните финанси и
задълженията на първостепенните разпоредители с бюджет на
интернет страницата на Централната избирателна комисия.
Подлежат на публикуване ежемесечните и тримесечни отчети,
както

е

изготвено

със

съответните

обяснителни

записки,

подписани от главния счетоводител.
Предлагам да одобрим публикуването на отчетите в
изпълнение на законовото задължение на ЦИК като първостепенен
разпоредител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на госпожа Солакова за публикуване на отчетите,
както е предвидено съгласно закона.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, съгласно чл. 79, ал. 6 от
Закона за публичните финанси, първостепенните разпоредители с
бюджет следва да публикуват на интернет страницата си
програмните формати на бюджетите си, както са представени при
спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната
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информация. Те са съгласно бюджетната прогноза за периода,
освен програмния формат и размера на бюджета, предвиден в
Законопроекта за държавен бюджет за 2021 г.
Предлагам Ви да одобрим проекта на бюджет за 2021 г. и
актуализираната прогноза за 2022-2023 г. в програмен формат да
се публикува на интернет страницата на Централната избирателна
комисия.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на госпожа Солакова.
Има ли други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Отново

в

изпълнение

на

протоколно решение на Централната избирателна комисия в ЦИК
са постъпили оферти за тонер касети. В тази връзка те са
представени. Извършен е анализ на предложените цени със
съответните условия по офертите. Въз основа на извършения
анализ се предлага тонер касетите да бъдат закупени от
дружеството, което предлага най-ниска цена за необходимите
тонер касети на обща стойност 16 180,12 лв., без ДДС.
Извършена е предварителна преценка за законосъобразност
преди поемане на задължението и за това има подписан контролен
лист за предварителния контрол от финансовия контрольор. По
бюджета на Централната избирателна комисия има средства.
Предлагам Ви да направим одобрението на разхода и
закупуването на тонер касетите.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението.
Има ли друго предложение?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по две докладни
записки, за които има представени контролни листове за извършен
предварителен финансов контрол за рекламни материали и за
отбелязване на Коледните и Новогодишни празници.
Предлагам Ви така, както е извършено проучването за
съответните артикули да одобрим направеното предложение въз
основа на представените оферти. От една страна, да одобрим
разход на средства в размер до 5000 лв. с ДДС. На следващо
място, 1800 лв.
Предлагам

Ви

да

приемем

протоколно

решение

за

одобряване на тези разходи и закупуване на съответните артикули,
както са представени с докладните.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
ако няма предложения, моля процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Госпожо Солакова, друг доклад?
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Друго нямам.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община
Белица с вх. № МИ-06-787 от 16.11.2020 г., с което ни казва, че са
отваряли запечатано помещение, което съхранява изборни книжа и
материали от изборите за общински съветници и за кметове през
2019 г., съответно ни казва, че са спазили наше Решение № 1244МИ и ни изпращат заповед на кмета за назначаване на комисия,
както и писма с посочените входящи номера от началника на
Районно управление – Разлог, и протокол от комисията, назначена
за разпечатване на помещението.
Докладвам Ви това за сведение.
Докладвам с вх. № МИ-14-45 от 13.11.2020 г. писмо от
кмета на община Сливо поле, с което искат разрешение за
отваряне на запечатано помещение в община Сливо поле, в което
се съхраняват изборни книжа и материали. Достъпът до
запечатаното помещение е необходим във връзка с извършване на
експертиза и предаване на книжата в Държавен архив – Русе.
Затова съм изготвил едно писмо, което се намира в моя
папка в днешното заседание, с което ги информираме, че за
предаване на тези книжа не е необходимо нарочно решение на
Централната избирателна комисия, да се запознаят с Решение №
1244-МИ от 30.09.2019 г. и да го приложат, като след
приключване да ни изпратят посочените в решението документи.
Моля да гласуваме това писмо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на господин Арнаудов. Писмото е във вътрешната
мрежа.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър
Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Друг доклад имате ли?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Господин

Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-593
от 4 ноември 2020 г. Писмото е от ЦПО „Кибер Академия“ и с
него ни информират, че организират обучение по практическо
приложение

на

информационната

сигурност.

Обучението

трябваше да се проведе на 13 ноември – хибридно, присъствено и
онлайн.
Във връзка с това беше изготвена докладна записка от
директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-198 от
10 ноември 2020 г. С нея се предлагаше Комисията да одобри
участието на Радостина Цветанова – експерт информационна
сигурност в онлайн обучението, като е приложен проект на план за
обучение на служителя и контролен лист. Но тъй като срокът за
записване за обучението беше 11 ноември, докладвам писмото за
сведение, като има индикации, че допълнително пак може да се
проведе подобно обучение.
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Следващото писмо е с вх. № ЦИК-00-602 от 9 ноември. То е
също от ЦПО „Кибер Академия“. С писмото ни информират за
планирано обучение по Наредба за минимални изисквания за
мрежова информационна сигурност. Тъй като тематиката не касае
Централната избирателна комисия, го докладвам за сведение.
Докладвам и писмо с вх. № ЦИК-11-93 от 4 ноември.
Писмото

е

от

Л. М.

То е до

Министерския съвет,

до ЦИК е копие. Господин М. предлага да бъде създадено
Държавно предприятия „Автоматизирани системи за изборни
процеси“, което да бъде към Централната избирателна комисия и
да е с основен предмет на дейност изработка на системата на
базата

на

неговото

изобретение,

което

напълно

променя

концепцията за машинното гласуване в този му вид със сензорни
екрани у нас и по света.
Ще припомня, че в началото на септември докладвах пред
Централната избирателна комисия това предложение на господин
М., така

че Комисията е запозната с него. Тъй като

реализацията на това предложение е в компетенцията на
Министерския съвет, докладвам писмото за сведение.
Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-11-95 от 6 ноември
2020 г. Писмото е от Н. Д. и

с

него

прави

предложение

за гласуване с машини и начин на протичане на избора.
Предложението на господин Д. е след правилно гласуване
машината да вади отпечатана изборна бюлетина, която се пуска в
кутия. След края на изборния ден се преброяват бюлетините и се
прави проверка за съответствие на броя на гласувалите от
машината с преброените от кутията бюлетини.
Също докладвам това писмо за сведение.
Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-500-20 от 12 ноември
2020 г. Писмото е от F-Secure Product bulletin и с него ни
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информират, че са пуснати в производство версия 15.10 на
програмите Policy Manager и Client Security, като обясняват какво
е новото в тази версия. Информират ни, че са пуснати в
производство версия 15.00 на програмите Server Security и Client
Security for Mac.
Докладвам писмото за сведение.
И последното писмо е с вх. № ЦИК-00-500-21 от
12 ноември 2020 г. Писмото е от F-Secure Product bulletin и с него
ни информират, че е открита уязвимост в програмата F-Secure
Linux Security и дават съвет как да се отстрани тази уязвимост.
Докладвам писмото за сведение.
Нямам повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Войнов.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. № НС-09-3 от
12 ноември 2020 г. С писмото следовател при Софийската градска
прокуратура желае да му се предостави информация и заверени
копия на документи дали конкретно лице, посочено и с ЕГН, е
било избрано за народен представител в Четиридесет и четвъртото
Народно събрание, от коя парламентарна група, кога е започнал
мандатът му.
Изготвил съм в моя папка отговор до съответния
следовател, с който предоставяме исканата информация.
Моля да се запознаете с отговора, както и уточняваме, че
мандатът на народните представители възниква и започва да тече
от датата на самия избор – 26 март 2017 г. Също прилагаме във
връзка с искането за документи извлечение от Решение на
Централната избирателна комисия от 31 март 2017 г.
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Моля писмото до Софийска градска прокуратура, отдел
„Следствен“ да бъде одобрено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на господин Николов да се гласува
писмото, което е изготвено от него във вътрешната мрежа.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви
постъпило искане по Закона за достъп до обществена информация,
което е под формата на заявление. Подписано е с електронен
подпис от господин Д. И.
Искането е постъпило с вх. № ЕП-29-1 от 2 ноември 2020 г.
С искането господин И.

заявява желание да му се предостави

информация в изборите за членове на ЕК, проведени през 2014 и
2019 г. Централната избирателна комисия за колко души е
сигнализирала прокуратурата за предполагаеми нарушения на чл.
350 от Изборния кодекс във връзка с § 1, т. 2, буква „а“ от
Изборния кодекс.
Изготвил съм писмото и предлагам евентуалният отговор
да бъде, първо, във форма на писмо, а не във форма на решение.
Това е допустимо от правилата. И второ, да се изпрати, както е
изискало лицето, информацията по съответния имейл адрес. С
отговора можете да се запознаете в моя папка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Виждате

писмото от господин Иванов, което е изготвено от господин
Николов.
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Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Емил
Войнов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Третото писмо, което докладвам, е едно заявление от
господин
2020 г.

И. К.
Господин

с

вх.

№ МИ-22-38 от 6 ноември

К. заявява, че е член многократно на

районни и на общински избирателни комисии в гр. Варна,
заместник-председател на такива комисии, а също така и в
Общинската избирателна комисия в Девня за местните избори
2019 г. Моли да му бъде издадено удостоверение от Централната
избирателна комисия за работата му в следните комисии. Не
уточнява за какво му е необходим конкретният удостоверителен
документ.
Направи се справка в регистрите на ЦИК във връзка с
приети решения за определяне на състава за назначаване на
районни избирателни комисии във Варна. Всяко едно от
твърденията на господин К. е вярно. Бил е назначаван от
Централната избирателна комисия на тези позиции.
Предлагам да му се издаде съответният удостоверителен
документ, с който удостоверяваме, че е бил избиран в избирателни
комисии, произвеждащи избори или национални референдуми.
Изброяваме всяка една от комисиите, решението на ЦИК, с което е
бил назначен, както, разбира се, и позицията, за която е бил
назначен, защото има разлики – член или заместник-председател.
Добавяме и Общинската избирателна комисия в Девня. Накрая на
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удостоверителния документ изрично се сочи: „Настоящото се
издава, за да послужи на К. при необходимост“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, виждате текста на удостоверението.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Две корекции предлагам, господин
Председател.
Първо, наистина легалният термин не е „избиран“ в
избирателни комисии, а „назначен“. Това е терминът по чл. 57.
И

второ,

специално

във

връзка

с

националните

референдуми също предлагам корекция да уточним само за
националния референдум през 2013 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Емил
Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – 1 (Севинч Солакова).
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

господин

Председател.
Първо, едно малко уточнение към т. 2, по която докладвах.
Документите, които са ни изпратени от Ямбол, всички
официални документи са подписани от председателя и секретаря с
изключение на съпровождащото писмо, което прочетох и което е
адресирано до председателя. Така че общо взето коректно са
попълнени справките, протоколите, включително и текстът е
гласуван на заседание.
Оттук нататък имаме за сведение уведомление от община
Лясковец, че са отворили помещението, изпратили са ни
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документите по Решение № 1244. Номерът на писмото е МИ-06782 от 13.11.2020 г. Имаме заповедта, протокола. Отворили са, за
да унищожат неценните изборни книжа и материали. Писмото е от
д-р Гецова, която е кмет на община Лясковец.
Това е за сведение.
И още две писма. Едното е от Банско. Кметът на община
Банско господин Кадев ни информира, че във връзка с проверка по
правата на няколко лица и по искане на Районно управление –
Банско, е отворено помещението и са ксерокопирани документите,
които Районното управление е очаквало да бъдат ксерокопирани.
Номерът на преписката е МИ-06-766 от 29.10.2020 г.
Това е за сведение.
И още веднъж за сведение: от община Кресна, Николай
Георгиев – кмет на общината, ни информира за това, че също е
определил комисия, изпратил ни е състав, копие от заповед,
протокол от това. Отворен е плик № 1-МИ – списък на СИК 004,
за да се направи ксерокопие на избирателния списък, както е
поискало МВР – Сандански.
Това е за сведение.
Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Госпожо

Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам Ви с вх. № ЦИК-07-151, можете да
видите писмото в папка в днешно заседание с моите инициали.
Получил сме покана за участие в конференция „Обезпечаване на
избори в дигиталната ера“, която ще се проведе онлайн на
24 ноември от 10,00 до 14,30 ч. Конференцията се организира от
Академията за електронно управление, Естонската национална
избирателна

комисия,

Майкрософт

и

„Конрад

Аденауер“.
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Мероприятието се състои от две части. Първата част е
конференция, като ще се обсъждат изборния процес, картината на
кибер заплахи, намеса в изборите, най-добри практики по
елиминиране на кибер заплахи. И втора част, която ще
представлява дискусионен формат. Виждате, че са посочени и
лекторите на събитието.
Предлагам го за запознаване и ако има проявен интерес, да
регистрираме колеги, ако желаят да участват.
Също така Ви докладвам, за съжаление не можах по-рано
да го докладвам, че днес се провежда семинар от ACEEEO на тема
„Мобилно гласуване и обслужване на избирателите, и защита на
демокрацията“ от 14,00 до 16,00 ч. сега. Както каза колегата
Солакова – онлайн.
Докладвам

Ви

за

сведение

с

вх.

№

ЦИК-07-155

предложение за обучение от Международния институт за
политически науки. Темата на обучението е „Сертифициране в
стратегически реформи в изборните процеси“, което ще се проведе
от 14 до 18 декември 2020 г. онлайн.
Докладвам Ви за сведение с вх. № ЦИК-07-114 писмо от AWEB, с което ни информират, че електронният вариант на
електронното издание може да бъде видяно за месец октомври и
ако имаме някакви интересни предложения за провеждане на
мероприятия в Централната избирателна комисия България можем
да ги подадем за следващия брой.
Докладвам Ви за сведение с вх. № ЦИК-07-154 за писмо по
електронната поща, с което ни уведомяват, че в събота, на
15 ноември, са проведени местни избори в Босна и Херцеговина.
И отново за сведение с писмо с вх. № ЦИК-04-01-25
получихме покана за председателя на Централната избирателна
комисия господин Андреев да участва в 17-ата годишна
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конференция под егидата на Венецианската комисия. Поканата
дойде чрез Министерството на външните работи в един доста
късен етап. Също така господин Андреев беше възпрепятстван да
участва. Както знаете, тези дни ние изготвяхме документацията за
машинно гласуване.
Докладвам
електронната

Ви

поща

с

вх.

писмо

№
от

ЦИК-12-26
госпожа

постъпило

Росица

Матева

по
–

председател на Обществения съвет към ЦИК, с което писмо
Общественият съвет се обръща към Централната избирателна
комисия да поеме таксата на 4 представители на Обществения
съвет в Конференцията на БАИС, която ще се проведе онлайн на
3 и 4 декември 2020 г.
Колеги, предложението ми е да уважим искането на
Обществения съвет, а именно да покрием разходите, които са в
размер по 100 лв. на човек за участие в Конференцията на
четирима представители от Обществения съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: колеги, чухте
предложението на госпожа Цанева.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Георги Баханов).
ТАНЯ ЦАНЕВА: И последно с вх. № ЦИК-12-25 отново
писмо от госпожа Матева – председател на Обществения съвет
към ЦИК, с което писмо се обръщат към нас да актуализираме
информацията

на

интернет

страницата

на

ЦИК,

секция

„Обществен съвет“ – до името на Стоил Цицелков да се добави
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Румяна Дечева, тъй като същият дълго време ще отсъства от
страната.
На второ място, поставя въпроса, че все още не е
публикуван протокола от проведено заседание на Обществения
съвет, което се е състояло на 24 септември тази година. Аз нямах
време да проверя нещата. Ще ги проверя и ако наистина не е
публикувано, ще го направим.
И на трето място, поставя, че все още не са получили
отговор на тяхно писмо с наш вх. № ЦИК-12-23 от 30 септември,
„с което Ви уведомихме, че представители на Обществения съвет
желаят да вземат участие в заседание на ЦИК, на което да
запознаят членовете на Комисията с мотивите на Обществения
съвет да поиска извършването на предложения с писмото анализ“.
Предполагам, че колегата Димитров е повече запознат с
него.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвахме го, дори бяхме
уговорили среща, но се оказа, че са възпрепятствани, заради ковид
обстоятелства, така че трябва да направим нещо като ново
предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухме доклада, чухме уточнението. Във връзка с
желанието на Обществения съвет… (Реплики от Ерхан Чаушев)
Колега Чаушев, моля за малко внимание.
Истината е, че Общественият съвет поиска среща. Такава
беше уговорена от страна на Централната избирателна комисия.
Тази среща трябваше да се проведе. Това, което не стана ясно и аз
искам да се запише и да е ясно на всички онези, които в момента
следят заседанието на Централната избирателна комисия, че с
оглед обективни причини, а именно заболяване на председателя на
Обществения съвет и на другите членове от Обществения съвет,
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които отказаха провеждането на заседанието без председателя, в
тази връзка тази среща беше отложена до момента, до който от
тяхна страна има определяне на друга дата, на която те да могат да
присъстват и да направим срещата.
В тази връзка молбата към докладчика ще ми бъде да
посочи в писмо, че не беше проведена среща с оглед отказ от
тяхна страна и молба да посочат друга дата, на която ние
евентуално да проведем тази среща.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И среща, а не заседание. Без такива
игрички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Говорим за
среща, колега Чаушев.
Колега Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо от Софийски градски съд,
в което се иска да дадем следната информация: дали Политическа
партия „Обединение на българските националисти „Целокупна
България“ е подавала заявление за участие в изборите за
общински съветници и кметове през 2019 г. и съответно какви са
актовете, постановени от страна на ЦИК по подадените заявления.
Отговаряме, че партия „Обединение на българските националисти
„Целокупна България“ е подала заявление, заведено в регистъра на
партиите под № 14 за регистрация за участие в изборите за
народни представители. С Решение № 4269-НС от 8.02.2017 г.
Централната избирателна комисия отказва да регистрира партията.
А в изборите за общински съветници и кметове не е подавала
заявление за регистрация. Питането е за двата вида избори – за
народни представители и за общински съветници и кметове.
Изготвила съм отговор в моята папка и Ви го представям.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, виждате проекта на писмо.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Имам още едно писмо, уважаеми
колеги. Пак е от Софийски градски съд, Търговско отделение, с
което се иска да предоставим справка относно това какви избори
за народни представители, президент и вицепрезидент, членове на
Европейския парламент, или за общински съветници и кметове са
били проведени от 5.04.2014 г. до момента и имало ли е искане за
регистрация на тези избори от Политическа партия „Отечествена
партия“, съответно регистрирана ли е партията за изборите.
Отговорът е в моя папка. Отговаряме, че за периода от
05.04.2014 г. до настоящия момент са произведени следните
избори: избори за членове на Европейския парламент на
25.05.2014 г., избори за народни представители на 05.10.2014 г.,
избори за общински съветници и кметове… Изброила съм ги
всичките и отговаряме, че партия „Отечествена партия“ не е
подавала заявления за регистрация за участие в горепосочените
избори.
ИВАЙЛО ИВКОВ: На кого отговаряме?
МАРИЯ

БОЙКИНОВА:

На

Софийски

градски

съд,

Търговско отделение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, виждате проекта на писмо.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, докладвам преписка от Министерството
на външните работи с вх. № ЦИК-04-01-26-1 от 16.11.2020 г., като
преписка с аналогично съдържание е пристигнала и с вх. № ЦИК04-01-26 на 13.11.2020 г.
По същество преписката съдържа информация за семинар,
който ще се проведе онлайн на 24 ноември 2020 г. по
видеоконферентна връзка, като това е годишният семинар,
организиран от Бюрото за демократични институции и правата на
човека на ОССЕ, посветени на изборите. Специален фокус се сочи,
че на семинара ще бъдат алтернативните форми и методи на
гласуване в контекста на организиране на избори в условията на
пандемия с Ковид. За целта е публикувано и ново ръководство
относно предизвикателствата и възможностите на алтернативни
форми и методи на гласуване, в което попада и въпросът за
машинното гласуване. Тази информация е посочена като документ
на английски като приложение в писмото. От Министерството на
външните работи сочат, че предвид парламентарните избори през
2021 г. и предстоящата мисия за оценка относно нуждите за
наблюдение на изборите, която към момента се предвижда да се
проведе в средата на месец декември 2020 г. препоръчват
семинарът да бъде проследен
компетентните институции.

с внимание и

участие от
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Пропуснах в доклада си да кажа, че писмото е адресирано
до Комисията по правни въпроси, до Централната избирателна
комисия, председателя на Върховния административен съд,
Сметната палата, Съвета за електронни медии, БНТ, както и
Главна дирекция „Административно обслужване“ в МРРБ.
Допълнително ще бъде изпратена информация относно
регистрацията за семинара след нейното получаване, като също
така в писмото се съдържа информация, че информация за
осъществяването на мисията за оценка за нуждите за наблюдение
на изборите ще се изпрати след получаването на съответната
вербална нота. Посочено е и лице за контакт от страна на Външно
министерство.
Във връзка с така направения от мен доклад правя
предложение да гласуваме превод на проектопрограмата, както и
докладът, който е във връзка с алтернативните методи за
гласуване, като обръщам внимание, че на проведената ежегодна
конференция на Венецианската комисия, на която Централната
избирателна комисия взе участие, същият доклад беше като част
от документите на тази конференция.
Предлагам Централната избирателна комисия да участва в
този семинар като към момента правя предложение за госпожа
Цанева и за себе си. Ако някой друг колега желае, предлагам,
уважаеми

господин

Председател,

уважаеми

колеги,

да

го

гласуваме.
И с оглед получаването на информация за регистрацията и
начина на регистрацията, в случай че приемем принципно
решение, да бъде организирана регистрацията и преводът да бъде
представен в най-кратък срок с оглед това, че става въпрос за 24
ноември, на вниманието на ЦИК и на колегите, които евентуално
ЦИК ще вземе решение да участват.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложенията, направени от госпожа Ганчева.
Първото е Централната избирателна комисия да вземе
участие в конференцията.
Други предложения има ли?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващото

предложение

е

към

момента

да

бъдат

регистрирани за участие от страна на Централната избирателна
комисия госпожа Ганчева и госпожа Цанева. Разбира се, ако някой
друг колега желае да се включи, допълнително Централната
избирателна комисия ще вземе протоколно решение.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
И на последно място, да бъде преведен материалът, който е
приложен към полученото писмо-покана, заедно с проекта на
програма.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков).
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Уважаеми колеги, давам почивка до 16,00 ч., след което ще
продължим.
(Почивка)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, продължаваме със следобедната част на заседанието.
Стигнахме до точка „Разни“.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин
Председател.
Моля да изменим и допълним дневния ред с точка: „Проект
на решение за изменение на Решение № 23 на Централната
избирателна комисия“, а именно избиране на говорители на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Емил Войнов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева,
Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1
(Ивайло Ивков).
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Кратък отрицателен вот.
Аз не мисля, че нещо налага в 16,25 ч. в следобедната част
на днешното заседание да променяме и без това доста натоварения
до момента дневен ред. Няма такъв въпрос, който да не търпи
отлагане до следващото заседание на Централната избирателна
комисия. Особено пък за такъв важен, но в никакъв случай не
спешен въпрос.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Преди да довършим точка „Разни“, заповядайте, госпожо
Ганчева.
6. Проект на решение за изменение на Решение № 23 на
Централната избирателна комисия.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви Проект за
решение за изменение и допълнение на наше Решение № 23 от
30 септември 2020 г., като изменението и допълнението се налага
по обективни причини с оглед избирането на единия от
говорителите ни с Решение на Народното събрание за председател
на Комисията, а именно уважаемият господин Александър
Андреев.
Предлагам Ви този проект, който е стандартен като проект
и предлагам на мястото на колегата Андреев като говорител на
Централната избирателна комисия члена Димитър Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на госпожа
Ганчева проекта на решението, както и чухте направеното
предложение в тази връзка.
Предложението
избирателна

комисия

е
да

като

говорител

бъде

избран

на

Централната

господин

Димитър

Димитров.
Има ли други предложения?
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Освен че се налага едно такова решение
в последния момент, изневиделица, когато му хрумне на някого,
което явно Комисията няма нищо против, след като бях
единственият глас „против“, самото решение, колкото и да е
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оскъдно като текст, мисля, че е с правно основание, което не
кореспондира. Член 57, ал. 1 има знаете колко точки, нали? 49.
Считам, че е сгрешено правното основание, дори досега да е било
такова, но това е най-малкото.
Аз мислех, че такъв въпрос трябва да се обсъди
задълбочено преди да се взима решение по него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вие имате ли
друго предложение за говорител на Централната избирателна
комисия?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз днес съм изненадан, че ще избираме
говорител. Ние за къде-къде по-маловажни въпроси седим тук и се
изказваме с часове преди заседания. За мен това е или
преднамерено, или пък липсва елементарен график за работата на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Госпожо

Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, Централната избирателна
комисия като независим държавен орган наистина се нуждае от
втори

говорител,

доколкото

всички

нейни

правомощия

и

изпълнението на нейните функции налагат в голямата си част
решенията да бъдат предоставени на вниманието на обществото,
независимо от публичността на нашите заседания, публичността
на нашата работа и публикуването на протоколите, на решенията
на Централната избирателна комисия, на всички нейни актове на
страницата, включително и поддържането на видеоархив от
заседанията.
Но съм съгласна, че този въпрос трябва да бъде предмет на
задълбочено обсъждане, защото аз ще се изкажа, че говорителят
на Централната избирателна комисия е институция. Това трябва да
бъдат лица, които имат не само стабилен опит като членове на
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Централната избирателна комисия, в същото време това трябва да
са и публично известни лица, към които и обществото да има
доверие, защото най-важното, което трябва да постигнем като
Централна избирателна комисия, това е да изградим доверие в
органа, доверие в нашата работа, доверие в актовете и като
последствие доверие в органите, чието избиране ние обявяваме.
Пак казвам – съгласна съм с колегата Ивков, че трябва да
бъде с участието на всички, трябва да се чуят мотивите за
предложението и те не са задължителни да влязат като част от
решението, могат просто да бъдат част от протокола.
Решението е чисто организационно, не виждам пречка в
този вид и аз ще го подкрепя, но това, което искам да кажа – много
е важно Централната избирателна комисия да каже ясно, че
говорителите са за това да представят информация пред
обществото за

работата и приетите решения на Централната

избирателна комисия. Централната избирателна комисия трябва
във всеки момент да знае, а говорителите във всеки един момент
да имат мандата да говорят и да представят тази нужна
информация.

Говорителите

би

следвало

да

се

произнасят

единствено и само в това качество.
Много

ще се радвам, господин Димитров, само в

качеството на говорител на Централната избирателна комисия да
виждаме Вашето участие в медийното пространство.
На този етап толкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Взимам повод от думите на
преждеговорившия. Може би, колеги, аз направих пропуск с
доклада си по проекта на решение. Да, съгласна съм, безспорно
говорителят, който и да е той от нас като член на Централната
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избирателна комисия трябва да е добре познат в обществото, с
добър авторитет и имидж, още повече доказан експерт.
Може би предходния път, когато взех думата, не мотивирах
от тази гледна точка моето предложение за говорител на
Централната избирателна комисия в лицето на колегата Димитър
Димитров, защото най-малкото считам, че той няма нужда от
доказване в обществото. Известен експерт е. Също така е бил член
на Централната избирателна комисия и преди, не само в този
мандат. Но за мен е чест, ако мога… Съжалявам, че може би не
усетих като докладчик, че е необходимо за органа, в тази връзка
си взимам бележка като докладчик.
Мисля, че предложението за колегата Димитър Димитров
отговаря

на

всички

изисквания

да

представи

достойно

институцията Централна избирателна комисия пред обществото.
Добре познат в обществото, с добър авторитет. Това е. Считам, че
повече няма какво да допълня и за мен беше чест наистина да
представя

колегата

Димитров,

макар

че

не

избрах

най-

подходящите думи, за да го мотивирам като предложение за
говорител на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, колегата Ганчева
ме изпревари във вдигането на ръка и каза повечето от нещата. У
мен буди недоумение фактът, доколкото имам спомени, вече
шеста година съм член на Централната избирателна комисия,
такъв дебат по отношение на колега, който е член на Централната
избирателна комисия, и който се предлага за говорител, аз нямам
спомен да е воден. Даже и за последните двама говорители,
единият от които в момента е председател на Централната
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избирателна комисия, и колегата Цанева не мисля и нямам спомен
някой да е мотивирал по такъв начин и да се е стигало до такава
дискусия. Още повече че става въпрос за член на Централната
избирателна комисия, както каза и колегата Ганчева, който е бил
член и в предходен състав.
Колегата Солакова много добре се мотивира, че трябва да е
лице, известно в обществото, да буди доверие. Колегата Димитров
считам, че има безброй много участия и е известен и на медиите с
принципни позиции, с мнение по въпросите и считам, че ще бъде
много добре да бъде говорител и да представя визията на
Централната избирателна комисия. Още повече че същият, поне на
мен досега, откакто сме колеги, ми прави впечатление на
балансиран колега, умерен в изказванията си, които изказвания
било след това и по телевизията считам, че са приети добре от
обществото. Така че говорителите наистина пресъздават или
изразяват позицията на Централната избирателна комисия.
Мисля, че ще се справи успешно с тази му дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Господин

Димитров, искате ли да кажете нещо?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нищо особено. Само да кажа, че
след като съм поел ангажимент – дали в електронни, дали в
печатни медии да не вземам отношение по който и да е въпрос,
съм го спазил много стриктно. Дали е онлайн медия, каквато и да
е, на всички съм отказал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков,
заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз исках думата за реплика преди това,
но ще се възползвам сега като изказване.
Да започнем от последното. Това не е вярно. Не знам кой от
Вас какви ангажименти пред кого приема. Аз сега разбрах, че ще
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избираме говорител, а вече са поети ангажименти, което също ми
говори за задкулисни неща.
Второто нещо, което е, до момента има поне пет случая,
откакто тази комисия съществува, когато без качеството на
говорител колегата Димитров се е изказвал по най-различни теми,
включително и в предаване по Централната телевизия и в
„Референдум“, съвсем отвлечени и съвсем без да третират, или по
някакъв начин да оповестяват работата на ЦИК, доверието в
институцията или пък още по-малко реалната й дейност и
решения. Така че не е вярно, че не се е изказал. Не вярвам, че това
ще стане и оттук нататък поради тази причина.
Не съм съгласен, че фигурата, която трябва да е говорител,
трябва да е позната задължително в обществото.
За другите изискванията, за които на всички отговарял, не
разбрах какви са. Аз не разбрах от колегата Ганчева: отговаря на
всички изисквания, познат е в обществото. За мен това не е
никакво изискване. Няма нужда този, който ще е говорител на
Централната избирателна комисия досега да се е явявал
непрекъснато по медиите. Той така или иначе ще стане известен с
качеството си говорител на Централната избирателна комисия.
Важното е той да осъзнава функцията и ролята си и в
действителност да представя по възможно най-добрия начин
дейността на Централната избирателна комисия, нейната визия и
нейната стратегия, а не своите собствени.
Нищо лично, напротив, страхотно уважавам колегата
Димитров, но аз няма да подкрепя този избор най-малкото заради
начина, по който се извършва той в момента – ненадейно се
вкарва, променя се дневният ред на заседание в следобедната му
част в пет без 20.
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И, за да завърша репликата си, мисля повече да не се
изказвам: твърде много ми напомняте в момента колегите, които
сте организирали това издигане сега ненадейно, за цитата на Ким
Чен Ун, че избори с повече от един кандидат са пълна бъркотия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не знам защо
такова впечатление има колегата Ивков. Този въпрос беше
поставен още в началото преди започване на сутрешната част на
заседанието.
Второто, което е, нека да кажем, че все пак има все още
точки, които не са приключили в заседанието и затова няма
пречка, щом е подкрепено включването на нова точка в дневния
ред, тя да бъде разгледана.
Така или иначе аз, доколкото разбрах, няма друго
предложение по отношение на това да има говорител. Ако Вие,
колега Ивков, имате друго предложение, кажете, за да може да
бъде обсъдено друго име на колега и, разбира се, ако Вие го
мотивирате, колегите да го подкрепят.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз казах, че в момента нямам никакво
предложение. За мен е изненадващо, не съм мислил по въпроса. За
мен трябваше да има един сериозен дебат. Най-малкото аз считам,
че тази длъжност е изключително важна. Считам, че до момента
Централната избирателна комисия много зле се представя в това
отношение и откъм пиар, защото ние чакаме само когато дойдат
несправедливите упреци и тогава нищо не правим. Нямаме реална
политика за това да оповестяваме на обществото със специални
обръщения по подходящия начин каква е нашата дейност, каква е
нашата визия, какви са нашите правомощия – много често и това
се бърка. В тази област, не казвам, че говорителите са виновни, но
това е общо за ЦИК, за пиар отдела и на говорителите – те са
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крайния, завършека на съобщения и това, което ние искаме да
кажем на обществото, както се изразихте.
Считам, че в тази област ние сме на изключително ниско
ниво през годините и трябваше да има по-задълбочен дебат, за да
направим профил на кандидата – дали той ще е от ЦИК, дали ще е
извън ЦИК, да се проведе реален дебат и тогава да стигнем до
избор. Вместо това се вкарва в последната минута и Вие за трети
път ме питате имам ли друго предложение? Ами, нямам. Не съм
мислил по въпроса досега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Не.

Вие

казахте, че трябва да има сериозен дебат. В тази връзка би
трябвало да имате определени обстоятелства, които да искате да
изложите.

Това

е

въпросът,

който

е

по

отношение

на

предложението. Не само за член на Централната избирателна
комисия, който да бъде избран за говорител, а също така и по
отношение на това в рамките на този дебат какво поддържате.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, безспорно Централната
избирателна комисия се нуждае от още един говорител, не само
предвид засиления медиен интерес в момента, който ще продължи
и в следващите месеци, но и предвид предстоящите ни задачи,
така че по този въпрос нямаме различно мнение. Но аз лично няма
да подкрепя това предложение въпреки дълбокото ми уважение
към колегата Димитров. Нищо лично, но не съм убедена, че той е в
състояние да се абстрахира от своите идеи, които лансира от
месеци наред, от своето мнение, свободно изказвано пред
медиите, което доста често не съвпада с позициите и с
отношението, което е било изразено тук на заседание на
Централната избирателна комисия.
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Ще се радвам, ако ме опровергае в бъдеще, но към момента
не съм убедена и няма да подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Георгиева.
Аз считам, че ако господин Димитров е дал съгласието си и
поема тази позиция на говорител, то е ясно от самото наше
решение, че говорителите представят позицията и решенията на
Централната избирателна комисия и това би трябвало да е
единственото водещо по отношение на тяхната дейност, за да
може все пак Комисията да бъде представена с оглед приетите
решения и по най-добрия начин, както и господин Ивков каза.
Тоест да може да бъде създаван образ, който да издига авторитета
на Комисията като държавен орган, който е натоварен с една от
най-важните задачи в държавата, а именно формирането на
органите на държавна и местна власт и провеждането на изборите
в Република България.
Ето защо считам, че при положение че чу и в момента
поставените въпроси, аз мисля, че колегата Димитров е доказал, че
може да се справи с тази, разбира се, нелека задача в работата на
Централната избирателна комисия.
Други изказвания има ли?
Ако няма други изказвания, подлагам на гласуване
предложението за избиране на господин Димитров за говорител на
Централната избирателна комисия.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 7 (Александър Андреев,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Йорданка Ганчева и Таня Цанева); против – 6
(Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Николай Николов и Цветанка Георгиева).
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Колеги, продължаваме с точка:
5. Разни.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, докладва Ви писмо с вх. № МИ-06-784 от 13 ноември
2020 г. от секретаря на община Криводол във връзка с отваряне на
запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и
материали от 2016 г. до 2019 г. Отварянето на помещенията се е
наложило във връзка с постъпили писма от разследващи органи по
водени досъдебни производства.
Към преписката са приложени: заповед на кмета за комисия,
която да отвори помещението, три броя протоколи, защото в три
различни дни се е наложило отварянето на помещение 1, и съответно
всички писма, които са постъпили от Областна дирекция на МВР –
Враца, Районно управление, които са всъщност основанието за
отваряне на помещенията.
Изпълнени са изискванията във връзка с наше решение
№ 1244.
Докладвам Ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Госпожо

Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря.
Колеги, с вх. № МИ-14-44 от 14 ноември 2020 г. е постъпило
искане от кмета на община Етрополе за отваряне на запечатано
помещение за предаване на архив на документи и материали от
провеждане на национален референдум от 2015 г.
За целта съм подготвила писмо, което да изпратим до община
Етрополе, стандартния текст – да им укажем, че с Решение № 1244МИ за предаване на държавен архив е необходимо издаване на
заповед от кмета.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Виждате

Проекта на писмо в папката на госпожа Стефанова.
Ако няма предложения по текст, моля процедура по
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, получена е информация
от Милена Радославова, вх. № ЦИК-09-202 във връзка с наше
протоколно решение, че за периода 10 септември – 11 ноември 2020
г. няма постъпили искания за справка „Регистър население“,
Национална база данни „Население“.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Госпожо

Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е проекта на писмо до Комисията по досиетата, както и
списъка на лицата, които сме назначили на съответните длъжности в
общинските избирателни комисии за последния период до края на
месец октомври.
Предлагам Ви да изпратим писмото с приложен списък за
извършване на проверката, която се дължи от Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението.
Моля процедура по гласуване на писмо, с което да бъде
изпратен списъкът за получаване на информация.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
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Солакова, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков,
Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпило е
писмо от експерт към Районно управление на МВР – Девин, в
качеството му на вещо лице в изпълнение на постановление за
назначаване

на

експертиза.

Сканиран

екземпляр

от

постановлението е приложен към искането за извършване на
експертиза с формулирани задачи за вещото лице. В писмото
господин

М. Б.

моли да бъде осигурен достъп до

оригиналите на допълнителна страница към списъка за гласуване
извън страната. Посочен е номерът на секцията. Както и на
декларацията по образец. Ние сме изпратили заверени копия,
разбира се, както от списъка, така и от декларацията с
уточнението, че по искане на вещото лице винаги може да се
осигури такъв достъп.
Аз Ви предлагам да приемем протоколно решение да
разрешим достъп до оригиналите на документите в изпълнение на
постановлението

на

разследващия

полицай

по

досъдебно

производство, като за целта се обадим по телефона, който е даден
в писмото, за осъществяване на експертизата в рамките на
работното време всеки работен ден в Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението.
Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за
осигуряване на достъп до оригиналите на вещото лице за
извършване на експертизата в Централната избирателна комисия.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
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Солакова, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков,
Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме копие от
заповед на председателя на Народното събрание за определяне на
възнагражденията

на

съответните

длъжности

в

Народното

събрание въз основа на средномесечната работна заплата на
наетите

лица

по

трудово

и

служебно

правоотношение

в

обществения сектор за месец септември 2020 г.
За сведение на Централната избирателна комисия и
предоставяне на счетоводството да се има предвид при определяне
на възнагражденията на членовете на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, има ли други докладчици?
Ако няма, закривам днешното заседание.
Следващото заседание ще бъде допълнително насрочено и
ще бъдете уведомени по телефон и чрез електронната поща.
(Закрито в 16,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Нина Иванова

