ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 258
На 24 ноември 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Докладват: Николай Николов, Таня Цанева,
Силва Дюкенджиева
2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Кристина Стефанова
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Ивайло Ивков, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева, Димитър Димитров,
Бойчо Арнаудов, Мария Бойкинова
4. Доклади по административни и административнонаказателни преписки.
Докладват: Георги Баханов, Николай
Николов, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров,
Мария Бойкинова
5. Разни.
Докладват: Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина
Стефанова, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Таня Цанева, Николай Николов,
Йорданка Ганчева, Цветанка Георгиева,
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Мирослав Джеров, Ерхан Чаушев,
Александър Андреев
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Катя Иванова и Силвия Стойчева.
Заседанието бе открито в 11,20 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Здравейте,
колеги. Откривам днешното редовно заседание на Централната
избирателна комисия.
От днешното заседание отсъстват по обективни причини
двама колеги, а именно колегата Иванова и колегата Стойчева.
Във вътрешната мрежа виждате дневния ред за заседанието и
колегите, които са се заявили. Има ли други предложения?
Заповядайте, колега Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин председател, моля
да ме включите в точка трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други колеги?
Колега Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Господин председател, моля да ме
включите в точката за възнаграждения и в точката за жалби и
сигнали или може би в доклади по административни и
административнонаказателни преписки. Както прецените.

3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включвам Ви в
точка трета – за възнаграждения, и в точка четвърта –
административни и административнонаказателни преписки.
Други желаещи? Няма.
Моля, процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Заповядайте, колега Николов.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-15506 от 23.11.2020 г. от Общинска избирателна комисия – Плевен. С
него общинската избирателна комисия ни информира, че по силата
на свое Решение № 302-МИ от 19.11.2020 г. е налице влязло в сила
решение, а именно № 299-МИ от 21.10.2020 г. за предсрочно
прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и съответно
моли да сезираме президента на републиката за насрочване на
частичен избор в кметство Николаево, община Плевен, област
Плевен.
Основанието за предсрочното прекратяване пълномощията на
този кмет е чл. 42, ал.1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация. Налице е влязъл в сила акт в това
отношение, който е приложен към преписката, а именно Решение
№ 710 от 04.11.2020 г. на Административен съд – Плевен. С това
решение е потвърдено решение № 299-МИ от 21.10.2020 г. на
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общинската избирателна комисия за прекратяване на пълномощията.
Решението на съда е влязло в сила на 17.11.2020 г.
Съществен момент е, че към преписката е представена
извадка от база данни на служба ГД „ГРАО“ в общинската
администрация в Плевен, по силата на която към 15.09.2020 г.
лицата по постоянен адрес в кметство Николаево са били 639 души.
Изготвил съм проект на решение за предложение до
президента на републиката за насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Николаево. Моля да се запознаете. Към проекта, разбира
се, е приложено и съответното писмо, което обичайно се гласува
отделно. Внасям ги за разглеждане и гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Николов.
Виждате проекта, той е с № 4528. Има ли предложения по
текста на решението? Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1913-МИ.
Колеги, моля да гласуваме писмото за изпращане на
президента решението заедно с преписката.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Колега Цанева, заповядайте.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам ви проект на
решение под № 4527, което се намира във вътрешната мрежа в папка
с моите инициали, относно предложение до президента за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община
Камено, област Бургас. Общинската избирателна комисия е
уведомила Централната избирателна комисия за прекратени
пълномощия на Антон Димитров Николов – кмет на кметство
Трояново. Приложени са към писмото решение на ОИК, както и
препис-извлечение от смъртен акт.
Съгласно данни от официалния сайт на ГД „ГРАО“ към
15.09.2020 г. в кметство Трояново, община Камено, са регистрирани
1361 жители по постоянен адрес.
Затова предлагам да изпратим предложение до президента за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, както и
можете да видите, подготвила съм и писмо до президента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате проекта на решение.
Ако няма друго предложение, моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1914-МИ.
Колеги, моля да гласуваме и писмото за изпращане на
решението на президента.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
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Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Във връзка с тази точка давам думата на госпожа
Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин
председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали от днешно заседание с проект № 4525 е качен
проект на хронограма за частичните избори на 28.02.2021 г. Да го
разгледаме и ще го обсъдим на следващо работно заседание.
До този момент има насрочени шест избора, с тези две
предложения от днес стават осем. Може би ще има и още.
Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Госпожо Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря. Колеги, във връзка с
взето Решение № 1909-МИ за прекратяване пълномощията на
заместник-председател на ОИК – Долни чифлик, сме получили
писмо – предложение от партия „ВОЛЯ“ за назначаване на
заместник-председател, чрез кмета на община Долни чифлик
Красимира Атанасова с вх. № МИ-10-43 от 18.11.2020 г.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има проект
на решение. Към документите има предложение от пълномощника
на партия „ВОЛЯ“ заедно с декларация в оригинал по чл. 75, както и
копие от удостоверение за правоспособност и диплома за завършено
образование.
Предложението ми е да назначим за заместник-председател
на ОИК – Долни чифлик, област Варна, Антон Василев Василев, за
което да му бъде издадено удостоверение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
госпожо Стефанова. Колеги, виждате проекта на решение. Има ли
предложения?
Ако няма предложения, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1915-МИ.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, постъпило е искане с вх. № МИ27-316 от 17.11.2020 г. за заплащане на възнаграждение на членовете
на ОИК – Пазарджик. Искането е мотивирано в отделни точки и е за
заплащане на възнаграждение на председател, двама заместникпредседатели, секретар и 11 членове за проведено заседание на
03.11.2020 г., за заседание на 06.11.2020 г. с председател, двама
заместник-председатели, секретар и 11 членове и за три дежурства
на членове, както следва: на 04.11.2020 г. – от председател,
заместник-председател, секретар и двама членове; на 05.11.2020 г. –
от председател и двама членове; на 10.11.2020 г. – от председател,
секретар и един член.
Имаме справка, имаме контролен лист. Искането е подписано
от председател и секретар и съдържа по точки обосноваване на
обстоятелствата, наложили дежурствата. Приемам, че са налице
обстоятелствата. За заседанията – безспорно, за дежурствата е
въпрос на интерпретация. Но, да, посочени са дейностите, които са
свършили въпросните колеги, дали дежурствата.
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Предлагам да одобрим изплащането на възнаграждение в общ
размер с осигурителните вноски 2149,28 лв. за ОИК – Пазарджик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението, колеги.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
възнагражденията на ОИК – Пазарджик.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е искане за
изплащане на възнаграждение на ОИК – Бургас, за проведено едно
дежурство на 08.11.2020 г. и за едно заседание – на 09.11.2020 г.
Дежурството е от трима души. И дежурството, и заседанието са във
връзка с получаване и разглеждане с решение на ОИК на сигнал
срещу общински съветник. Размерът е 980,21 лв.
Предлагам да бъде изплатена сумата.
Преписката е придружена със счетоводна справка и
контролен лист.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на докладчика. Има ли други
предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Георгиева, заповядайте.
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. Колеги, ще ви
докладвам три искания от общински избирателни комисии за
изплащане на възнаграждения. Най-напред за Общинска
избирателна комисия – Брегово, с вх. № МИ-27-311 от 13.112020 г.
Искането е във връзка с проведени две заседания през месец
ноември. Първото е във връзка с обсъждане постъпило писмо от
Областна дирекция на МВР – Видин, и определяне на членове за
подготовката на проект на становище. Второто заседание е във
връзка с обсъждане и приемане на становището.
Сумата, за която става въпрос, е в размер на 994,42 лв.
Преписката е комплектувана с всички необходими
документи, включително контролен лист и счетоводна справка.
Предлагам ви да одобрим исканата сума за проведени две
заседания от Общинска избирателна комисия – Брегово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на докладчика.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова
и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, колега Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна комисия –
Белоградчик, за проведено едно заседание, на което е разгледано
писмо от председателя на Общинския съвет – Белоградчик, за това,
че общински съветник много често в три последователни заседания
на Общинския съвет отсъства. Взето е решение за прекратяване
предсрочно пълномощията на общинския съветник и съответно
обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата.
Искането е в размер на 661,01 лв.
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Преписката е комплектувана изцяло. Предлагам ви да
одобрим исканата сума за проведено едно заседание от Общинска
избирателна комисия – Белоградчик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, колега Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. Колеги, докладвам
ви искане за изплащане на възнаграждение за Общинска
избирателна комисия – Нови пазар, с вх. № МИ-27-321 от
19.11.2020 г. във връзка с проведено едно заседание, на което е
разгледано заявление от общински съветник за заличаването му от
листата по лични причини и съответно е заличен общински съветник
поради смърт и е обявен следващият от листата за избран.
Сумата е в размер на 714,21 лв.
Преписката е комплектувана и ви предлагам да одобрим
исканата сума за проведено едно заседание за Общинска
избирателна комисия – Нови пазар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на колегата Георгиева.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
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Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Колега Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Имам две преписки, които са свързани с искания за
изплащане на възнаграждения.
Първото е с вх. № МИ-27-313 от 16.11.2020 г. Председателят
и секретарят на ОИК – Велико Търново, както и един член са дали
едно дежурство, което е свързано с това, че е имало искане от
Областна дирекция на МВР за проверка по прокурорска преписка –
да се прегледат данните от определена секционна избирателна
комисия. След като е постъпило искането, председателят извикал
секретаря и един от членовете, направили са тази проверка и са
предали документите от проверката на полицията.
Исканата сума е 174,23 лв. включително осигуровките.
Имаме контролен лист и счетоводна справка.
Така че предлагам да гласуваме изплащането на тази сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не виждам,
колеги, други предложения. Да гласуваме предложението на
господин Димитров.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Димитров, за следващия Ви доклад.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам още един доклад. Постъпило
е искане за изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-320 от
19.11.2020 г. Общинската избирателна комисия – Сливен, иска да й
бъдат изплатени дежурства в два последователни дни – 19-ти и 20-
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ти. През първия ден дежурство са имали председателят, двама
заместник-председатели и секретарят. Но втория ден – председател,
заместник-председател и член.
Дежурствата са дадени, за да се приемат документите от
Административен съд – Сливен, по няколко дела – по пет дела.
Затова са разположени в два дни и на следващия ден те са предадени
за архивиране в общинската администрация.
Общата сума, която се иска, е 413,63 лв., включително
осигурителните вноски. Имаме контролен лист и счетоводна
справка. Тоест, налице са всички документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на господин Димитров. Има ли други предложения.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване
възнаграждението на ОИК – Сливен.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова
и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-27-319 от 18.11.2020 г. е
постъпило искане за изплащане на възнаграждение на членовете на
ОИК – Харманли, за проведено едно заседание на 11.11.2020 г., като
основанието за провеждането му е приемане на решение за
прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за
избран на следващия в съответната листа.
Към искането са приложени заверено копие от протокола за
проведеното заседание, копие от приетото решение, както и копие от
присъствения лист.
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Към искането е изготвена счетоводна справка и контролен
лист. На заседанието са присъствали двама заместник-председатели,
секретар и деветима членове.
В тази връзка моля да одобрим исканото възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения, колеги? Не виждам.
Моля да гласуваме предложението на докладчика.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова
и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
искане от ОИК – Столична, за изплащане на шест дежурства и едно
заседание, проведени в периода 07.02.2020 г. до 17.11.2020 г., както
следва:
На 17.11.2020 г. – дежурство от председател и секретар на
ОИК – Столична, на което дежурство след преглед на е-mail на
комисията и входиране на всички получени писма до този момент,
както и изготвяне на писмо до кмета на Столична община във връзка
с писмо на ОД на МВР – Благоевград, както и на Районно
управление – Гоце Делчев, и писмо до ЦИК с приложени справки.
Следващото дежурство е на 06.11.2020 г., осъществено от
председател и секретар. И то е във връзка с входиране на получени
писма до комисията, изготвяне на отговори до Комисията за защита
на личните данни и председателя на Столичния общински съвет.
На 14.07.2020 г. – дежурство, осъществено от председател и
секретар, които са входирали получените писма в комисията и
съответно са изготвили отговори до Столична община и СДВР на
МВР – Четвърто районно управление.
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На 06.07.2020 г. – дежурство от председател и секретаря.
Входирали са получените писма до комисията и са изготвили
отговори до Столична община.
На 30.04.2020 г. дежурството е само от председател, която е
получила писмо от КПКОНПИ.
На 26.02.2020 г. – дежурство от председател и секретар,
получаване на писма от КПКОНПИ и Комисия за защита на личните
данни и изготвяне на съответните отговори.
На 21.02.2020 г. – дежурство от председател, секретар и
заместник-председател.
Входиране
на
получените
писма,
запознаване с тях, изготвяне на съответните отговори до кмета на
район „Лозенец“ и Столична община.
На 17.02.2020 г. – дежурство, осъществено от председател,
която е подготвила материалите за провеждане на заседание, което
се е провело на следващия ден – 18.02.2020 г.
На заседанието са присъствали председател, заместникпредседател и 31 членове.
Има и дежурство на 07.02.2020 г., осъществено от
председателя на ОИК – Столична, която е входирала получените
писма в комисията.
Преписката е комплектувана със съответните справки, с
пълно описание на дежурствата и заседанието. Приложен е протокол
от заседанието на ОИК – Столична. Има предварителен контрол от
финансовия контрольор за поемане на задължението в размер на
2745,12 лв., както има и счетоводна справка.
Поради това ви предлагам да гласуваме изплащането на тези
шест дежурства и едно заседание на ОИК – Столична.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Бойкинова. Има ли други предложения?
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
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Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 1
(Ерхан Чаушев).
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади по административни и административнонаказателни преписки.
Заповядайте, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, докладвам вх. № МИ-09-51 от 18.11.2020 г. Това е
постановление на Районна прокуратура – Сандански, за отказ за
образуване на досъдебно производство. Става въпрос за едно лице с
постоянен адрес в Благоевград, настоящ адрес в едно село в района
на област Благоевград, община Струмяни. Променил си е
постоянния адрес, но е упражнил правото си на глас по настоящ
адрес, без да подаде съответното искане за гласуване по настоящ
адрес. Бил е допуснат да гласува от комисията, дописан е в
допълнителната страница в списъка.
Прокуратурата счита, че не са налице данни за извършено
престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс и чл. 168,
ал. 2 от същия, тъй като лицето е имало право да гласува.
Единствено само не е подало съответното заявление за вписване в
избирателния списък по настоящ адрес на основание чл. 36, ал. 1 от
Изборния кодекс. Поради това счита, че не са налице основанията за
предприемане на наказателно преследване и постановява отказ да
образува досъдебно производство за съответното престъпление.
Но прокурорът счита, че материалите по преписката следва
да бъдат изпратени на Централната избирателна комисия, която се
явява компетентният орган по чл. 496 от Изборния кодекс, която да
прецени дали е налице извършено административно нарушение на
Изборния кодекс от физически лица или длъжностни такива във
връзка с допускане на лицето да гласува по настоящ адрес в
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с. Раздол, без надлежно подадено заявление за това и дописано в
избирателния списък.
Уважаеми колеги, предлагам да остане за сведение това
постановление за отказ да се образува досъдебно производство с
оглед на изложените мотиви от прокурора.
По отношение на изпращането на преписката на Централната
избирателна комисия, както и в предходно заседание аз и колегата
Чаушев докладвахме няколко такива преписки от различни
прокуратури, предлагам тези неща да се класифицират като
допуснати нарушения от съответни секционни избирателни
комисии. Централната избирателна комисия да го има предвид при
последващи обучения на секционните избирателни комисии,
общинските избирателни комисии с цел недопускане на такива и да
се акцентира точно на тези проблеми – как следва да бъде допуснато
едно лице да гласува на адрес, различен от постоянния му, каквото е
основното правило в Изборния кодекс.
Така че предлагам да остане за сведение, а тъй като
материалите по прокурорската преписка в оригинал са изпратени на
Централната избирателна комисия, да гласуваме същите да бъдат
върнати на Районна прокуратура – Сандански.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения?
Ако няма други предложения, да гласуваме връщането на
преписката в оригинал на прокуратура – Сандански. А
постановлението се докладва за сведение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, колега Баханов.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № ЕП09-508 от 19.11.2020 г. Отново е постановление за прекратяване на
наказателно производство от Районна прокуратура – Самоков. Става
въпрос за едно лице, което е реализирало правото си на глас и е
гласувало в Република Гърция. Лицето е български гражданин.
Установено е, че лицето живее от много години в Гърция, даже има
издаден данъчен идентификационен номер и подава редовно
годишни декларации пред компетентните власти в южната ни
съседка.
Прокуратурата счита, че няма налице извършено
престъпление по чл. 168, ал. 1, както и по чл. 313 за попълнена
декларация с невярно съдържание. Счита, че е подало и съответната
декларация съвсем коректно. Прокуратурата счита, че наказателното
производство следва да бъде прекратено. То е по следствено дело на
Окръжен следствен отдел при Софийска окръжна прокуратура.
Прекратява наказателното производство.
С оглед изложените мотиви предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не виждам
други предложения.
Моля, продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият ми доклад, уважаеми
колеги, е с вх. № ЕП-09-509 от 20.11.2020 г. от Районна
прокуратура – Русе. Това е също постановление за отказ за
образуване на досъдебно производство по отношение на едно лице,
което е гласувало в Съединените американски щати в изборите на
26.05.2019 г. Лицето е от Русе, с постоянен адрес там, но има
настоящ адрес в САЩ. Прокуратурата въпреки това твърди, че
лицето няма настоящ адрес в България или в страна – членка на
Европейския съюз, каквото е изискването на Изборния кодекс, за да
упражни правото си на глас и е счела, че не може да се направи
обосновано предположение, че е извършено престъпление по
чл. 168, ал. 1 или друго по Наказателния кодекс. Счита, че поради
своята малозначителност се явява с незначителна степен на
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обществена опасност, поради което на основание чл. 9, ал. 2 от
Наказателния кодекс не би било престъпно и следва да се прекрати
досъдебното производство.
Предлагам също да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Ако няма други предложения, колега Баханов,
продължете.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, следващият ми
доклад е с вх. № МИ-09-50 от 18.11.2020 г. от Районна
прокуратура – Гоце Делчев, за едно лице с постоянен адрес в едно
село на територията на община Гърмен, област Благоевград, и
настоящ адрес в друго село, в което било родом. Включено е в
списъка на заличените лица. Била е посочила, че желае да гласува по
настоящ адрес. Изключена е от постоянния адрес, вписана е по
настоящ адрес. Но пък в изборния ден се отказала да гласува по
настоящ адрес и е гласувала по постоянен. Била е допусната от
съответната комисия, положила си е подписа само там, където е
гласувала. Тоест, не е гласувала два пъти. На това основание
прокуратурата отказва да образува досъдебно производство.
Считам, че с оглед на изяснената и описана в
постановлението фактическа обстановка изводите на Районна
прокуратура – Гоце Делчев, са правилни и законосъобразни.
Предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Моля,
продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Сега, колеги, ще ви издиктувам няколко
постановления, които са почти с идентична фактическа обстановка.
Всички те са от прокурор в Павликенската районна прокуратура.
Входящите номера са: № МИ-09-61, № МИ-09-62, № МИ-09-63,
№ МИ-09-64, № МИ-09-65, № МИ-09-66, № МИ-09-67 – всичките от
23.11.2020 г. Те са от един и същи прокурор.
Уважаеми колеги, във всички случаи се касае за
постановление за отказ за образуване на досъдебно производство за
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членове на секционни избирателни комисии, даже и заместникпредседатели на същите, които са гласували в секцията, в която са
били назначени за членове или за ръководство на съответната
секционна избирателна комисия. Едни и същи са мотивите за отказ
за образуване на досъдебно производство, тъй като фактическата
обстановка е, че на всички е било обяснено, че не може да напускат
секцията, където са заети и служебно, и затова са гласували там и са
били дописани под чертата. Били са допуснати от съответната
избирателна комисия, на която са били членове, да гласуват. Не са
гласували по постоянен адрес, а са гласували там, където са били
назначени като длъжностни лица.
Мотивите на прокуратурата за всички тези седем или осем на
брой постановления за отказ са, че извършителите са били с ясното
съзнание и на тях е било разяснено на обучение, че не могат да
напускат избирателна комисия и секция и по тази причина имат
право да гласуват в нея. Известна е била процедурата, гласували са
под чертата в съответния избирателен списък, както са направили
всичките колеги на съответното лице, което е било член на
секционна избирателна комисия. Прокуратурата счита, че тъй като
деянието по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс е умишлено
престъпление, в случая следва да се отбележи, че съответното лице
не е съзнавало обществената опасност на извършеното от него, нито
е имало обществено-опасни последици, нито е искало и е допускало
настъпването на тези последици.
Повечето са гласували по същия начин, където са били
назначени за членове или ръководства на комисии.
Искам да акцентирам вниманието на комисията, че има два
случая, в които е имало застъпници от една политическа партия,
които са били с постоянни адреси в София, но са били съответно
изпратени в различни населени места в страната с пълномощно за
застъпници или със съответния документ и същите лица са били
допуснати от съответната секционна избирателна комисия да
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гласуват там, където са били застъпници, което вече считам, че е
доста грубо нарушение на Изборния кодекс.
Така че и това предлагам да имаме предвид при бъдещи
обучения на секционни избирателни комисии. Хайде, за членове на
секционни избирателни комисии от една секция в друга – въпреки че
пък тук се поставя въпросът как са били назначени за членове на
секционни избирателни комисии от съответните общини, след като е
трябвало да проверят дали имат настоящ или постоянен адрес в
секцията, в която ще бъдат назначени. Но това е отделен въпрос.
Така че при обучението трябва да се наблегне и на този
въпрос, когато участват и общините – съответният секретар на
общината, съответните представители на политически партии, както
и кметовете – да имат това предвид при назначаване и да
постановяват откази за назначаване на такива лица.
Това е моето предложение по докладваните от мен седем или
осем постановления за отказ за образуване на досъдебно
производство. На всички е вписано, че са изпратени по
компетентност на Централната избирателна комисия. Затова си
позволих да направя и този коментар по тези постановления за отказ
във връзка с извършени нарушения от съответните общински
администрации и съответните секционни избирателни комисии,
които неправомерно са допуснали определени избиратели да
гласуват не по постоянния им адрес и без да е налице основание за
гласуване на адрес, различен от постоянния.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Баханов.
Няма други предложения. Остава за сведение.
Колегата Николов има думата. Заповядайте, колега Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам за сведение четири писма от Районна прокуратура –
Горна Оряховица, с вх. № МИ-09-52, № МИ-09-53, № МИ-09-54 и
№ МИ-09-55 – всички от 19.11.2020 г. и с идентично съдържание.
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С тези четири писма Районната прокуратура ни уведомява, че
по наш сигнал е образувала досъдебно производство. Не се уточнява
за кои лица. Това е краткото съдържание. Писмата са подписани от
районен прокурор. Нашият сигнал обаче е отбелязан. Той е от
30.07.2020 г. и с него сме сезирали прокуратурата за лица, за които
според данни на ГД „ГРАО“ всъщност са гласували, без да имат
съответното избирателно право, за да извърши прокуратурата
съответната проверка.
Общо сме изпратили информация за доста голям кръг лица –
може би около 20, от които сме получили само четири писма, без да
се уточнява за кои.
Второ, докладвам също за сведение едно постановление от
16.11.2020 г. на Окръжна прокуратура – Пловдив. То е с вх. № ЕП09-452/1 от 18.11.2020 г. Постановлението е по повод на наша жалба
срещу постановление на Районната прокуратура, с което беше
прекратено производство срещу едно физическо лице, гласувало на
изборите за членове на Европейския парламент. Районната
прокуратура беше намерила, че няма данни за извършено
престъпление по чл. 168 НК. В своите три страници Окръжната
прокуратура изразява същото становище, като се мотивира поспециално с обстоятелството, че гражданката е била във Франция,
там е гласувала, има регистрация по настоящ адрес в Съединените
американски щати. Окръжната прокуратура заема становище, че от
2014 г. физическото лице работи във Франция, български гражданин
е и при този факт – самият тъжител си посочва в жалбата –
Изборният кодекс обвързва правото на глас именно с фактическото
пребиваване на лицето, а не с неговата регистрация за настоящ
адрес. Това е мотивът на Окръжната прокуратура в Пловдив да
потвърди постановлението на съответната Районна прокуратура.
Докладвам го за сведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колегата Ивков има думата.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, започвам с преписка с вх. № МИ09-57 от 19.11.2020 г. Това е постановление на Районна
прокуратура – Петрич, за отказ за образуване на досъдебно
производство по сигнал на Централната избирателна комисия. На
пет страници са развити мотивите. Става въпрос за случай, в който
много щателно са разпитани дори и тези от общинската избирателна
комисия – членовете, и от СИК. Лице е допуснато да гласува в
секция, където е било в списъка на заличените лица. Твърди се от
СИК, че са се обадили в ОИК и оттам са казали да го впишат. След
това пък е казано от ОИК, че не е трябвало да бъде вписано от СИК.
При всички положения изводът на прокурора е, че в случая от
обективна страна деянието е несъставомерно, тъй като по принцип
въпросната госпожа не е лишена от такова право. Цитира се
Конституцията. Казва, че не е гласувала, където трябва, но е имала
по принцип право да гласува – това е основният мотив. Тоест,
нямаме от обективна страна престъпление според прокуратурата.
Накрая завършва с това, че доколкото обаче се съдържат
данни, че са допуснали да гласува заличеното лице, без да има
издадено удостоверение, доколкото действията на СИК
представляват административно нарушение, компетентна да
прецени е общинската избирателна комисия. Но тъй като е и с копие
до общинската избирателна комисия, аз ви го представям за
сведение.
Ако няма възражения, продължавам директно.
Следващият ми доклад е с вх. № МИ-09-56. Това е сходен
случай, само че за лице, което де факто живее в Италия от 2016 г.
През 2017 г. си е сменило адреса. Допуснато е да гласува, пак след
справка с общинската избирателна комисия, пак със същите изводи,
макар че не стана ясно къде е настоящият адрес на това лице и къде
си го е сменило. Но има постоянен адрес в България.
Във всеки случай същите са изводите и същото е
постановлението. Така че и него ви го докладвам за сведение.
Това са от този тип.
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Следващите, ако няма и по двете възражения и въпроси…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате ли,
колеги, възражения, въпроси? Няма. Моля, продължете, господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Продължавам с вх. № ЕП-09-507, ще го
видите във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Това е
отговор до Окръжна прокуратура – Видин, където казваме за едни
лица, за които ни искат телефоните, че Централната избирателна
комисия не разполага с тях. Те са членове на секционна избирателна
комисия в гр. Брюксел.
Моля да се гласува писмото, ако няма възражения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
проекта на писмо в папката с инициалите на колегата Ивков. Ако
няма предложения или коментари по текста, моля, процедура по
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Ивков, за следващия Ви доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото, на което ви обръщам
внимание, е на постъпила преписка с вх. № ЕП-09-499 от
16.11.2020 г., а именно постановление от господин Панайотов,
следовател в Окръжен следствен отдел – Пазарджик, който под
формата на постановление се обръща към председателя на ЦИК с
искане да отговори на два въпроса: кой е бил председател на
въпросната секционна избирателна комисия и кои български
граждани са били членове на тази комисия. Лицата следва да се
посочат с пълните им три имена, ЕГН, постоянния им и настоящ
адрес, и т.н.
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С писмото казваме, че му прилагаме препис-извлечение от
решението за назначаване на комисията, от което са видно и, че в
ЦИК не е налична информация за телефоните и адресите на
членовете на СИК. Изпращаме им заверено копие от първа и
последна страница на протокола на секционната избирателна
комисия в съответната секция в Русия, в Москва – посолството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждате
проекта на писмо – отговор във вътрешната мрежа в папка с
инициалите на колегата Ивков.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
писмото и приложенията към него.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Колега Ивков, продължете.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Последното е с вх. № ЕП-04-02-326 от
17.11.2020 г. и е от МВР, Областна дирекция – Пазарджик. Началник
Бараков ни изисква четливи заверени копия на избирателните
списъци във връзка с упражняване от едно лице правото на глас в
изборите за Европейски парламент и също така да предоставим
официална информация за това дали в България, в САЩ или в двете
страни е упражнено два пъти правото на глас от страна на лицето.
Отговаряме, че нямаме данни, не е установено въпросното лице да е
гласувало повече от един път и му предоставяме заверено копие от
списъка за гласуване извън страната в съответната избирателна
секция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Проектът на
писмо е във вътрешната мрежа в папка с инициалите на колегата
Ивков под № 4808. Има ли предложения по текста?
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Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Колега Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е постъпило
писмо с вх. № МИ-09-46 от 17.11.2020 г. Става дума за
постановление за отказ за образуване на досъдебно производство от
младши прокурор Г.
от Районна прокуратура – гр. Велико
Търново. Преписката е образувана по повод на сигнално писмо с вх.
№ МИ-09-17 от 30.07.2020 г. по описа на ЦИК относно извършена
проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс
в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. от
съответното лице.
При прегледа на цялата документация съответно прокурор
Г. мотивирано е изготвила постановлението, с което отказва да
образува досъдебно производство и прекрати преписка под
№ 2575/2020 по описа на Районна прокуратура – Велико Търново.
Съответното постановление ви го докладвам за сведение.
Уважаеми колеги, докладвам ви аналогично постановление,
също от младши прокурор Г. от Районна прокуратура – Велико
Търново. То е с вх. № МИ-09-47 от 17.11.2020 г. на Централната
избирателна комисия. С аналогични мотиви младши прокурор Г.
отказва да образува досъдебно производство и прекратява преписка
под № 2574 /2020 г. по описа на Районна прокуратура – Велико
Търново.
Постановлението ви го докладвам за сведение.
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На следващо място, уважаеми колеги, докладвам вх. № МИ09-58 от 19.11.2020 г. Постановлението е от Районна прокуратура –
Горна Оряховица, от прокурор Г. Преписката е образувана във
връзка с подаден сигнал в Централната избирателна комисия
относно данни за извършени нарушения на разпоредбите на
Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове на
27.10.2019 г. В мотивите си прокурорът подробно излага
съображенията си, с оглед на които установява, че отказва да
образува наказателно производство и прекратява преписка под
№ 1696/2020 г. по описа на Районна прокуратура – Горна
Оряховица.
И това постановление го докладвам за сведение.
На следващо място, уважаеми колеги, ви докладвам вх.
№ МИ-09-59 от 20.11.2020 г., отново от Районна прокуратура –
Горна Оряховица от същия прокурор. Случаят е идентичен. Във
връзка с мотивите, които са установени и описани в прокурорското
постановление, отново се отказва да бъде образувано наказателно
производство и да бъде прекратена преписка под № 1692/2020 г. по
описа на Районна прокуратура – Горна Оряховица.
Това постановление също го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже виждаме различни прокурори, от
различни области, този от Велико Търново на какви основания ги
прекратява? Все пак за какво става въпрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
господин Джеров да отговорите на въпроса.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Проверката е започнала по повод на
писмо под съответния номер с приложен списък на лица, гласували
в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс. Става дума за
изборите за общински съветници и за кметове от 27.10.2019 г.
Описани са съответните мероприятия за установяване на
фактическата обстановка. Установено е, че съответното лице със
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съответното ЕГН е сменило постоянния си и настоящия си адрес на
10.05.2019 г. с този в Горна Оряховица на съответния адрес, както е
описан в постановлението. От лицата са снети обяснения, в които
той самият посочва, че от 2016 г. живее на съответния адрес.
Прокурорът счита, че няма извършено нарушение по смисъла
на чл. 168, ал. 1 и ал. 2 от Наказателния кодекс, както и за други
нарушения и престъпления от общ характер и в тази връзка отказва
да образува наказателно производство и прекратява преписката под
№ 1692/2020 г. по описа на съответната прокуратура.
Докладвам го за сведение.
На последно място, уважаеми колеги, ви докладвам вх.
№ МИ-09-60 от 20.11.2020 г. Младши прокурор Я. от Районна
прокуратура – гр. Гоце Делчев, също отказва да образува досъдебно
производство и прекратява преписката под № 954/2020 г. по описа
на Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев, със съответните мотиви,
подробно изложени в постановлението си за отказа.
Въпросното постановление също го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
жалба от К. А. Д.
Всъщност
жалбата
е до ОИК –
Калояново, с копие до Централната избирателна комисия. В жалбата
господин Д.
твърди, че с влязла в сила осъдителна присъда, с
която е наложено наказание лишаване от свобода на кмета на
община Калояново общинската избирателна комисия не се е
самосезирала в предвидения в ЗМСМА тридневен срок на основание
чл. 42, ал. 4. Счита, че общинската избирателна комисия бездейства,
а в същото време кметът продължава да изпълнява функциите си.
Счита, че са налице предпоставките за предсрочно прекратяване
пълномощията на кмета на община Калояново.
Вчера се свързах с председателя на Общинската избирателна
комисия – Калояново. Те са получили тази жалба, която по
съществото си всъщност е сигнал, и съответно с писма са изискали
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от съда и от прокуратурата копия от влязлата в сила присъда, тъй
като съгласно изискванията на чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА Общинската
избирателна комисия – Калояново, следва в тридневен срок от
получаване на документите, установяващи обстоятелствата за
предсрочно прекратяване, да проведе заседание. Тоест, само по
известни факти, както той счита, по сигнала ОИК не може да
прекрати пълномощията. Направила е всичко необходимо да изиска
официалните документи, за да се свика събрание и да се
предприемат действията по ЗМСМА, поради което ви го докладвам
за сведение.
Уважаеми колеги, докладвам ви две касационни жалби.
Едната касационна жалба е срещу решение на Софийския районен
съд, 98 състав. Решението съм ви го докладвала в предходно
заседание. Само с една дума ви припомням, че за да отмени
решението, Софийският районен съд е приел, че Централната
избирателна комисия е допуснала съществено нарушение на
процесуалните правила и по-точно на разпоредбата на чл. 51, ал. 1,
буква „б“ от ЗАНН, а именно, че председателят на Централната
избирателна комисия госпожа С. незаконосъобразно е съвместила
две процесуални качества в едно – актосъставител и съответно е
участвала в решението за налагане на наказание. Подробно в
жалбата излагаме съображения защо този извод на съда е
неправилен и незаконосъобразен.
Моля да се запознаете със съдържанието на касационната
жалба и съответно да гласуваме изпращането й до АССГ чрез
Софийския районен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Бойкинова за изпращане на
касационната жалба до АССГ чрез Софийския районен съд. Има ли
други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
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Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, продължавам с
втората касационна жалба. Тя е срещу решение на Софийския
районен съд, 103 състав. Докладвах ви решението в предходно
заседание. Само ви припомням, че за да отмени решението на
Централната избирателна комисия, съдът е приел, че решението, с
което Централната избирателна комисия налага имуществена
санкция, имаща характер на наказателно постановление, липсва
пълно и ясно фактическо описание на нарушението, както и че това
описание липсва и в акта за установяване на административно
нарушение.
В жалбата сме изложили подробно съображения за
неправилност на съдебното решение и затова, че както актът, така и
решението, с което налагаме имуществена санкция, съдържат пълно
и ясно фактическо описание на извършеното нарушение.
Поради това ви предлагам да гласуваме жалбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Бойкинова да гласуваме касационната
жалба.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Бойкинова, продължете докладите си.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, моля да одобрим
становище, изпратено вчера от Централната избирателна комисия в
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Районен съд – Русе, във връзка с насрочено дело, по което страна е
Централната избирателна комисия.
Моля за вашето последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване за последващо одобрение на становището.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, пропуснал съм
последния ми доклад – едно постановление. То е с вх. № МИ-09-49
от 18.11.2020 г. Става въпрос за постановление за прекратяване от
Районна прокуратура – Бяла Слатина, по отношение на четири лица.
Едното въобще не е имало адрес на територията на община Бяла
Слатина, но много отдавна живее в Бяла Слатина. Отишъл да
гласува, обаче бил допуснат да гласува от секционната избирателна
комисия. Лицето не е открито, извън територията на Република
България е от месец август, няма обяснения. Доказано е, че е
дописан под № 1 в списъка в Допълнителната страница на
избирателния списък.
Другото лице е с адрес в с. Галиче, настоящ адрес в Долна
Кремена. Подало е заявление да гласува по настоящия си адрес, но
автомобилът му на 27.10.2020 г. се счупил и не е могъл да гласува по
настоящия адрес и отишъл и гласувал по постоянния си адрес,
където е бил вече заличен и не е дописан в избирателния списък.
Има още две лица, които, както в едно от предходните
постановления за отказ, са с постоянен адрес в гр. София – и двете
лица – но са упълномощени представители на БСП за България и са
били назначени или упълномощени да представляват съответната
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коалиция като застъпници. Единия е бил дописан в избирателния
списък, независимо от това, че няма адрес в съответната община или
в секцията, където е гласувал.
Другото лице също е с постоянен адрес, същата политическа
сила го е упълномощила да я представлява на територията на
община Бяла Слатина. Бил е в с. Тлачене, където е упражнил
правото си на глас. На него му е било отговорено, че тъй като е
застъпник, има право да гласува. Представил е декларация,
подписана от него за вписване в Допълнителната страница. Но е
записал, че има адрес в София. Въпреки това му било разрешено от
членовете на СИК да гласува, като е реализирал правото си на вот.
Изводите на Районна прокуратура – Бяла Слатина, са, че и
четирите лица от субективна страна не са осъществили
престъплението по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс. Същото
може да се осъществи само с вината под формата на пряк умисъл,
тоест, лицето да съзнава, че няма право да гласува и въпреки това да
осъществи избирателното си право.
И четирите лица са смятали, че имат право да гласуват. С
оглед на събраните доказателствени данни прокуратурата смята, че
това им твърдение не може да се обори по категоричен, несъмнен
начин, тъй като и четирите лица са попитали членовете на
избирателните комисии могат ли да гласуват. Било им е казано, че
могат. Били са вписани от член на избирателната комисия в
избирателния списък, дадени са им бюлетини, гласували са, като
лицата, за които са намерени декларации, изрично са посочили, че
адресът им е в гр. София. Говорим за застъпниците.
С оглед на всичко изложено прокуратурата счита, че не са
събрани достатъчно данни за осъществяване състава на
престъплението, тъй като липсва субективният елемент в това. А
преценка относно дали е налице административно нарушение на
разпоредбите на Изборния кодекс, дали следва да се реализира
административнонаказателна отговорност по отношение на
членовете на четирите секционни избирателни комисии, трябва да
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извърши компетентният орган, а именно общинската избирателна
комисия .
Поради това прокуратурата в Бяла Слатина отказва да
образува наказателно производство. С оглед на изложените мотиви
предлагам постановлението да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте
предложението. Има ли други предложения? Не виждам.
Има ли други колеги с доклади в тази точка? Няма.
Преминаваме към следващата точка – точка пета – от
дневния ред:
5. Разни.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви на
първо място решение по предложение на работна група. На
вчерашното заседание работната група направи цялостен анализ по
изпълнението на бюджета. Съобрази се с всички указания на
министъра на финансите, включително с епидемичната обстановка и
необходимостта от рестриктивни мерки по изпълнение на бюджета в
частта и на разходи. Предложението на работната група е за
изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 5, ал. 2, т. 4 от
Вътрешните правила за реда за определяне на възнагражденията на
членовете на Централната избирателна комисия.
Налице са условията по чл. 8. Предлагам ви така, както беше
обсъдено на работна група – виждате материалите във вътрешната
мрежа със справката за свободните средства, отчета по
изпълнението към настояща дата на бюджета на Централната
избирателна комисия, предлагам ви да одобрим изплащането на
възнагражденията на членовете на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
във вътрешната мрежа справката. Има ли други предложения?
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ
СОЛАКОВА:
Колеги,
продължавам
с
предложението отново на работната група от проведено заседание
вчера. С оглед от необходимостта от допълнителни уточнения и
изискване на информация по докладна записка с вх. № ЦИК-09-182
от 21.11.2020 г., към която са приложени формулярите за оценки на
служителите и с оглед на това, че служителите от администрацията
Красимира Манолова, Гергана Младенова и Николай Желязков
нямат потвърдени оценки по Вътрешните правила, предложението
на работната група е Централната избирателна комисия да ги
утвърди.
Предлагам ви ан блок да гласуваме оценките и на тримата
колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на госпожа Солакова. Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, анализът по
изпълнението на бюджета, разбира се, беше с цел и с оглед и на
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средствата, разполагаеми съгласно чл. 19, ал. 1. То беше и във връзка
и заедно с цялостната работа и на Централната избирателна комисия
през тази година – изпълнението на задълженията, постигнатите
резултати в оценявания период във връзка с дейността и по
произвеждане на частични и нови избори на 27.09.2020 г.,
включително работата през последния месец октомври.
Предложението на работната група е на основание чл. 19,
ал. 4, тъй като са налице условията по чл. 19, ал. 1 от Вътрешните
правила за организация на работната заплата на служителите в
администрацията на Централната избирателна комисия, да определи
общ размер на средствата за допълнително възнаграждение на
служителите така, както ги виждате във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на госпожа Солакова. Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова. Моля, продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на този етап само
ще ви помоля отново да обърнете внимание на писмо с вх. № ЦИК04-71 от 24.11.2020 г. Обсъдено е и днес на работна група с оглед
продължаващия анализ по изпълнението на бюджета на Централната
избирателна комисия. Писмото е от министъра на финансите до
всички първостепенни разпоредители с указанието да се създаде
необходимата организация за своевременно финансиране на вече
поети ангажименти от ведомствата и да не се поемат нови
ангажименти за разходи, с изключение само на тези, които
произтичат
от
мерките,
прилагани
като
превенция
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разпространението на Covid – 19 и с оглед необходимостта от
осигуряване на допълнителни средства за бюджета на
Министерството на здравеопазването и на всички първостепенни
разпоредители с бюджет, пряко ангажирани с дейности по лечение
на заразените и опазване на здравето на населението, се отправя
молба при разработване на оценките за очакваното изпълнение на
бюджетите за 2020 г. да се извърши пълен преглед на разходите по
бюджета и да се направи оценка на възможностите за заделяне на
ресурс. Тоест, да се реализират икономии в разходите на касова
основа до края на годината.
Днес трябва да информираме министъра на финансите за
размера на разходите или трансферите по нашия бюджет, които се
считат за предложения за намаление на бюджета до края на 2020 г.,
за да могат да бъдат посрещнати всички нужди за неотложни
разходи за дейности, свързани с борбата и превенцията от
разпространението на Covid – 19 и проява на солидарност.
В тази връзка, колеги, предлагам да изпратим писмо до
министъра на финансите, като потвърдим, че икономиите, така,
както Централната избирателна комисия предвиди и до този момент
като намаление на бюджета в частта до края на годината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на госпожа Солакова – да изпратим
писмо до министъра на финансите за потвърждаване на поетите
ангажименти. Друго предложение има ли?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в изпълнение на задължение
по чл. 4, ал. 2 от Вътрешните правила за организация на работната
заплата на служителите в администрацията на Централната
избирателна комисия директора на Дирекция „Администрация“ с
докладна записка с вх. № ЦИК-09-112/1 от 24.11.2020 г. представя
предложение за актуализиране на поименното разписание на
длъжностите в администрацията на Централната избирателна
комисия. В така изготвеното поименно разписание са отразени
общата численост на персонала, заетите и свободните щатни бройки.
Предлагам да одобрим така, както е направено
предложението за актуализация на поименното разписание на
длъжностите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения?
Ако няма, процедура по гласуване на предложението на
госпожа Солакова.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на работна група обсъдихме,
уведомила съм и цялата Централна избирателна комисия, получихме
писмо с кратък срок от Министерството на финансите за
съгласуване на проект на решение на Министерския съвет за
изменение на Решение № 502 от 2017 г. за утвърждаване на
класификация на областите на политики и функционални области в
бюджетните програми. Тъй като става дума за промяна в частта
относно Министерството на отбраната и по-точно с оглед на
промяната в наименованието на служба „Военна информация“,
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поради тази причина Централната избирателна комисия не намира
като основание да направи бележки. С оглед на разпоредбите на
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация се счита, че сме съгласували без бележки, защото
нямаме такива.
Докладвам ви го за сведение, а не защото няма да пишем
изрично писмо.
Докладвам ви едно допълнение към предишна докладна
записка, по която Централната избирателна комисия има протоколно
решение, с вх. № ЦИК-09-195/2 от 24.1.2020 г. Централната
избирателна комисия възложи на администрацията закупуването на
мобилни апарати и с оглед на това, че към момента на изпълнение на
тази задача има промяна в ценовата листа за корпоративни клиенти
на мобилния оператор, а именно намаление на цената, направено е
допълнително проучване и могат да бъдат закупени седем апарата,
като общата стойност до 30 000 лв. не предвижда друга процедура
освен директно възлагане по Закона за обществените поръчки. С
оглед на това е представен контролен лист.
Аз ви предлагам да одобрим така направеното предложение
от съответния модел седем броя апарати да бъдат закупени на обща
стойност 2916,62 лв. без ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на предложението за одобряване на разход за седем
мобилни телефона за администрацията.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от Печатницата на
БНБ получихме копия от писма, които те са изпратили до кмета на
община Момчилград, до кмета на община Стрелча, до кмета на
община Белово, тъй като тези общини не са се издължили по
договорите, които са сключени за отпечатване на бюлетини и на
изборни книжа.
В тази връзка ви предлагам да изпратим писма до тези
кметове и да се обърнем с молба в най-кратък срок да предприемат
действия по заплащане на своите задължения по договорите в
изпълнение на решенията на Централната избирателна комисия, за
което да уведомят Централната избирателна комисия. В решението
са условията и реда за изработка на изборни книжа, както и с
решението за контрол ние сме предвидили заплащането на
съответните задължения от кметове на общини, като сме посочили,
разбира се, законния източник на средствата в зависимост от вида на
изборите – дали е частичен или нов.
Проектите на писма са в папка с моите инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на госпожа Солакова – да изпратим
писма до кмета на Момчилград, кмета на Стрелча и кмета на Белово
във връзка с частичните избори, които бяха проведени там.
Процедура по гласуване на текста на писмата.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам
писмо, което сме получили от главния секретар на Министерството
на вътрешните работи. Знаете, че ги помолихме да ни информират за
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тяхното прогнозно виждане за броя на бюлетините за секциите
извън страната на предстоящите избори за народни представители.
Те са посочили необходимия брой. Ние го имахме предвид. Вече сме
писали до Печатницата на БНБ. Затова ви го докладвам за сведение.
Но все пак отчитам, че от Министерството на външните работи са ни
отговорили с цел подпомагане на общата сигурност по отношение на
снабдяването с необходимата хартия.
По другите преписки, доколкото са и от днес, аз ще помоля
по-късно да ме върнете на доклад, господин председател. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Добре,
благодаря и аз, госпожо Солакова.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин
председател! Уважаеми колеги, докладвам ви едно писмо с вх.
№ ЦИК-00- 614 от 12.11.2020 г., получено от Бюрото за защита при
главния прокурор, с което се иска да предоставим информация дали
едно лице не е народен представител и съответно дали не е съветник
в Общински съвет.
Извършена е проверката. Виждате, че е качено и писмото, с
което сме извършили проверката. Аз ви предлагам да отговорим на
старши комисар Н. Х., че след извършена справка е установено, че
съответното лице не е избрано за народен представител в изборите
на 26.03.2017 г. и не е избран за общински съветник в местните
избори на 27.10.2019 г., както и на последвалите нови и частични
избори – поне до този момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на госпожа Дюкенджиева.
Моля, процедура по гласуване на писмото, което да бъде
изпратено във връзка с извършената проверка и последващо
одобрение на писмото, което е изпратено във връзка с проверката.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
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Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам
ви три писма от кмета на община Сливен. И трите са във връзка с
предоставяне на информация за отваряне на запечатани помещения
и също така предаване на ценните документи на отдел „Държавен
архив“ – Сливен, а неценните, които са с изтекъл срок за
съхранение, са унищожени.
Приложени са всички копия от заповеди, протоколи,
инвентарни описи, разписки, писмото до „Държавен архив“, а
докладите са във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
съответно с вх. № МИ-06-795 от 20.11.2020 г., ЕП-06-44 от
20.11.2020 г. и НР-06-2 от 20.11.2020 г.
Всичките ги докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Йосифова.
Госпожо Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, връщам на
доклад докладна записка с вх. № ЦИК-09-160, която се намира във
вътрешната мрежа от 11.09.2020 г. Вчера след работно обсъждане
конкретното предложение е да се направи и преструктуриране,
групиране в пет рубрики на официалната страница на ЦИК, секция
„Нормативни документи“, като групирането стане в пет рубрики:
„Нормативни актове и вътрешни актове“, „Други документи“ и
„Доклади към ЦИК“. Направи се актуализация на Изборния кодекс.
Останаха документите, които са публикувани към момента,
включително и Закона за политическите партии, както и новите
предложения за Закона за гражданска регистрация и Закона за
териториално деление на Столична община и големите градове.
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Предложението ми е да се направи актуализация на
официалната страница в рубрика „Нормативни документи и
вътрешни актове“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте
предложението. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Димитров, имате думата. Заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Едно доста отдавна дошло писмо, което ви докладвам
за сведение.
То е с вх. № ЦИК-07-152 от 09.11.2020 г. Р. Д.
е поискал да му отговорим на следния въпрос: „Проучвам
българския опит в електронно гласуване. Може ли да ми посочите
общините, в които това се е случило на предходните избори.
Благодаря ви“.
Не мисля, че има смисъл да отговаряме. Не знам, мога да му
отговоря: не се е случило на последните избори. Той не уточнява на
кои избори и прочее. Той или тя!
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Димитров.
Колега Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви писма с вх. № ЦИК-06-6 от
18.11.2020 г. и № ЦИК-06-6/1 от 24.11.2020 г. Първото е съобщение
от електронния ежедневник за поръчки, тоест, онлайн версията на
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приложението към официален вестник на Европейския съюз.
Информират ни, че нашето обявление за обществена поръчка с
предмет доставка на 9600 специализирани устройства за електронно
машинно гласуване с инсталирани системен и приложен софтуер, е
получено на 18.11.2020 г. Даден му е временен референтен номер и
ще бъде публикувано на уеб-сайта на електронния ежедневник за
поръчки на 23.11.2020 г.
С второто съобщение ни информират, че обявлението ще
бъде налично в базата данни за обществени поръчки на Европейския
съюз днес в 9,00 ч. централноевропейско време. Вече е налично.
Докладвам писмата за сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-623 от 20.11.2020 г.
Намира се в моя папка – подпапка. Писмото е от Лакстон груп и с
него потвърждават техния интерес към откритата състезателна
процедура за договаряне за възлагане на обществена поръчка с
предмет доставка на 9600 специализирани устройства за електронно
машинно гласуване.
С писмото ни информират за областите, в които е
специализирана Лакстон груп, в това число Лакстон има доказан
опит в предоставянето на рентабилни, високотехнологични решения
за избори, като предлага решение за всеки етап от предизборния
цикъл. Към писмото ни изпращат четири приложения за техния
фирмен профил. Можете да се запознаете с тях.
Докладвам също писмото за сведение.
ИВАЙЛО ИВКОВ: На български ли са?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Как да се запознаем, интересно!
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-545/3
от 17.11.2020 г. Писмото е от ЦПО Киберакадемия и с него ни
информират, че организират две обучения. Първото е на тема
„Киберсигурност за връзка със Закона за киберсигурност“, второто е
на тема „Практическо приложение на информационната сигурност“.
Второто ще се проведе на 27.11.2020 г. присъствено и онлайн.
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Във връзка с второто изречение е постъпила докладна
записка от директора на Дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК09-198/1 от 19.11.2020 г. В нея се предлага ЦИК да одобри участието
на Радостина Цветанова – експерт „информационна сигурност“ в
това обучение, за което да бъде подадена заявка за участие.
Приложен е проект на план за обучение на служители и
заявление от Радостина Цветанова. По бюджета на ЦИК има
налични средства за покриване на разходите.
Предлагам Централната избирателна комисия да приеме
решение за участие на Радостина Цветанова в онлайн обучението.
Да бъде подадена заявка за участие и да се преведат таксите от
288 лв. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте доклада
на господин Войнов за заплащане на таксата за участие и
одобряването на участие на служителя в този семинар. Други
предложения има ли?
Ако няма други предложения, процедура по гласуване за
одобряването участието и разходите за семинара.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК00-500-22 от 19.11.2020 г. Писмото е от F-Secure Product Bulletin и с
него ни информират, че са налични актуализации на програмата FSecure Protection Service за бизнес.
След това ни информират за новите функции на
актуализираната програма.
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Тъй като почти всяка седмица получаваме информация за
нови програмни продукти на F-Secure и тъй като преди по-малко от
година беше извършена профилактика на компютърната техника на
Централната избирателна комисия от „Информационно обслужване“
АД, предлагам да изпратим писмото на „Информационно
обслужване“ АД с молба да ни дадат становище относно получените
писма от F-Secure.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има проект
на едно писмо, с което приложено им изпращаме писмото и
предлагаме в случай че подобни писма имат отношение към
сигурността на компютърната техника в ЦИК, моля за тяхното
становище относно необходимите действия, които следва да
предприемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Има ли други предложения?
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам писмо с вх. № МИ-06-778 от 17.11.2020 г., с което
община Ловеч ни уведомява, че в изпълнение на Решение № 1244МИ от 30.09.2019 г., т. 7 от същото, на дата 05.11.2020 г. е отворено
помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведения национален референдум на 25.10.2015 г., извадени са
материалите, свързани с този национален референдум, предадени са
на постоянно действаща експертна комисия към общинската
администрация за съхраняване.
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Писмото е комплектувано по надлежния ред. Прибавени са
към него протокол за извършеното разпечатване и впоследствие –
запечатване, разбира се, заповедите, с които са назначени членовете
на постоянно действащата експертна комисия, както и групата,
която да отвори самото помещение.
Така че документите са изрядни. Докладвам го за сведение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Николов.
Колега Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви покана,
получена чрез Министерството на външните работи от Киргизката
Централна избирателна комисия. Това е покана за участие като
наблюдатели в предсрочните избори за президент на Киргизия,
които ще се проведат на 10 януари 2021 г., като крайният срок за
отговор е 10 декември 2020 г.
Засега ви го докладвам за запознаване и ще бъде качено в
папка „Международна дейност“.
Докладвам ви, че по електронното издание на IFES –
Международната фондация за изборни системи, ни информират, че
на 22.11.2020 г. са се провели избори в Буркина Фасо.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:
Госпожо
Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви писмо с вх. № НС-05-1 от 18.11.2020 г., получено от
областния управител на област Видин, с което той ни информира, че
на основание наше Решение № 1244-МИ при съблюдаване на всички
изисквания е отворено запечатано помещение в областната управа, в
което се съхраняват книжа и материали от парламентарните избори
през 2013 г., които са предадени на постоянно действащата комисия
за извършване на съответната експертиза. Приложени са към
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преписката всички необходими материали – заповеди, протоколи,
акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок.
Докладвам ви писмото за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Георгиева.
Колега Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-06-796 от
20.11.2020 г. Писмото ни е изпратено от госпожа Въчкова –
заместник-кмет на община Банско. То е свързано с отваряне на
запечатано помещение в община Банско, област Благоевград, в което
се съхраняват изборни книжа и материали. Отварянето е на
основание наше Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г.
Отварянето на помещението е свързано с писма, получени в
Общинска администрация – Банско, от Районно управление –
Банско, относно предоставяне на заверени копия на декларации по
образец на съответните лица, които са изброени по съответния ред.
Помещението е отворено по съответния начин, във връзка с което ни
се изпраща това писмо, което го докладвам за сведение.
На следващо място, уважаеми колеги, ви докладвам вх.
№ МИ-06-798 от 20.11.2020 г. писмото е от господин Бръчков, кмет
на община Петрич. Свързано е отново с отваряне на помещение на
основание Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. на Централната
избирателна комисия. Помещението е отворено и е свързано с
предоставяне на информация, за извършена експертиза, предаване за
постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“ – Благоевград, и
унищожаване на неценна документация от произведените на
25.10.2015 г. избори за общински съветници и за кметове и
национален референдум на 01.11.2015 г., втори тур на избори за
кметове на кметства от произведените на 13.03.2016 г., от
произведения нов избор на кмет на кметство Долна Крушица, както
и за архива на ОИК – Петрич, с мандат 2015 – 2019 г. в община
Петрич.
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Цялата папка е комплектувана по съответния ред и начин,
съответно с всички протоколи, заповеди, приемо-предавателни
протоколи, актове за унищожаване на неценни документи с изтекъл
срок на съхранение.
Преписката е комплектувана в цялост. Докладвам ви я за
сведение.
Благодаря ви. Нямам повече доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Джеров.
Колега Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение
ви докладвам едно писмо, което сме получили от Български пощи,
директор на Регионално управление „Западен регион“, да
предоставим допълнителна информация за Централната избирателна
комисия. Но при проверка в регистъра ние действащ договор с тях
нямаме, така че не се налага да отговорим.
Докладвам ви го за сведение.
Докладвам ви едно предложение във връзка с изпълнение на
решението за предприемане на всички необходими мерки за
създаване на безопасни условия на работа в Централната
избирателна комисия в тази усложнена обстановка, при наличие на
Covid-19. Знаете, че имаме вече решения, с които реализираме и
осигуряваме всички средства както в работните помещения, така и
за самите членове и служителите от администрацията.
Възложихме допълнително проучване за осигуряване на
дезинфекциращи средства и препарати. Направено е такова
проучване. Представена е докладна записка с много подробна
информация и мотивирани предложения по отношение на
закупуването на дезинфекциращи средства и препарати, както и
пречистватели на въздух и бактерицидни лампи.
Моля да се запознаете подробно. Аз съвсем накратко ще ви
предложа дотолкова, доколкото предложението е достатъчно
мотивирано и съдържа цялата справка като приложение към
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докладната, ще ви предложа да бъдат закупени дезинфекциращи
средства от „Ронос“ ООД – дезинфекцираща изтривалка на
стойност – виждате единичната – безконтактен дозатор,
дезинфекциращ препарат в разфасовка от 5 л., както и етилов спирт
от фирмата „Брейн фор Бизнес“ ООД на стойност 42 лв. с ДДС.
Общо материалите са на стойност до 600 лв. с ДДС.
Предлагам ви да одобрим така направеното предложение и по
отношение на пречистватели на въздух. Извършено е щателно
проучване на всички данни, с които разполага интернетпространството. Посочени са фирмите, които предлагат такива
средства. Предложението е фирма „Канекс“ ЕООД, чието
устройство е с комбинирани функции, да се закупят два броя на
стойност 592 лв. с ДДС.
Всички тези разходи са под стойност 30 000 лв. с ДДС и
същите могат да бъдат възложени директно.
Има справка в докладната за свободните средства за
покриване на посочените разходи. Те са 22 441,02 лв. Представен е и
контролен лист от финансовия контрольор.
Моля да гласуваме тези предложения с цел осигуряване –
отново го казвам – безопасни условия на работа в Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложенията на госпожа Солакова – да одобрим извършването на
разходи във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труд в тази обстановка, закупуването на тези санитарни и
хигиенни материали, както и на лампи, които да могат да освежават
въздуха и да дезинфекцират по време на заседание и извън
заседанията помещенията.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
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Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова
и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно
писмо, което сме изпратили до господин Филипов във връзка с
назначаването на колегата Паскал Бояджийски като член на
Централната избирателна комисия за осигуряване на условия за
работа, включително пощенска кутия в домейна на cik.bg, акаунт за
достъп до електронна система за управление на документи и за
извършване на разход в размер на 30,00 лв. за изработка на визитни
картички.
Предлагам ви за последващо одобрение писмото, което е
изпратено с изх. № ЦИК-00-622 от 19.11.2020 г., публикувано във
вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на госпожа Солакова.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова
и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само за сведение ви докладвам, а при
необходимост можете да се запознаете с цялата преписка, имаме
уведомление за промяна в работното време на служебен абонамент –
ЦИК-00-627 от 23.11.2020 г.
Докладвам ви също за сведение писмо от председателя на
Националния статистически институт за предоставяне на
информацията за средната работна заплата на наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в обществения сектор.

50
Докладвам го за сведение на ЦИК и за предоставяне на
главния счетоводител за съобразяване при работата.
Докладвам ви също за сведение от община Белослав за
промяна в електронна поща. Ще се предостави на директора на
дирекция „Администрация“, за да може да се съобразят при
изпращането наша кореспонденция.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от „Информационно
обслужване“ АД с вх. № ЦИК-00-625 от 20.11.2020 г. Обръщат
внимание, че от 13.10.2020 г. не получават решенията без заличени
данни за промени в състава относно новоназначените лица за
членове в общинските избирателни комисии. И тъй като поддържат
редица регистри, които са необходими за изпълнение на задачи по
възлагане на Централната избирателна комисия и при извършване на
съответни проверки, те ни информират, че не разполагат с тези
данни.
Аз ви предлагам да възложим по платформата веднага да
бъдат изпратени данните на всички лица, които в този период от
време са назначени за членове на общинските избирателни комисии,
не за публикуване, а за вписване на данните в съответните регистри.
В тази връзка ще ви предложа да уеднаквим режима по
отношение на общинските избирателни комисии, той да е същият
като при народни представители, както и членове на Европейския
парламент, а при извършване на съответни промени и обявяване на
избрани за народни представители или за членове на Европейския
парламент, както действаме в тези случаи, така да действаме и по
отношение на общинските избирателни комисии.
Ще проуча цялостната процедура. Аз съм започнала да го
правя. Ще ви запозная подробно и ще ви представя предложение за
писмо до „Информационно обслужване“ АД.
На този етап ви предлагам само да одобрим изпращането на
данните за новоназначените в периода от 13.10.2020 г. до сега за
членове на общински избирателни комисии и за включването на тези
данни в съответния регистър.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Солакова.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова
и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стефанова, във връзка с доклада.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с доклада на
госпожа Солакова, сме получили писмо от „Информационно
обслужване“ АД с вх. № МИ-00-17, в което ни казват, че е подадена
заявка от ОИК – Нови пазар, за заличаване на кандидат за общински
съветник в местните избори през 2019 г. Те са подали заявката през
специализираната система, а също така „Информационно
обслужване“ АД ни уведомява, че ако бъде заличено това лице в
кандидатските листи, при извършване на проверки занапред няма да
могат да дадат информация там, където е необходимо.
Всъщност това искане на ОИК – Нови пазар, е било
предшествано от взето решение във връзка с прекратени
правомощия на общински съветник поради смърт и нуждата от
обявяване на нов на негово място. Следващият в листата е подал
заявление, че отказва да положи клетва.
Това е съвсем достатъчно, защото регистърът за кандидати за
общински съветници е действащ преди произвеждане на избори.
След произвеждането на избори имаме и обявено решение с
резултатите.
Предлагам да се свържа с председателя на ОИК – Нови пазар,
за да му кажа, че взетото решение е достатъчно за удовлетворяване
на заявлението на кандидата за общински съветник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте свързания доклад на госпожа Стефанова. Ако няма
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други предложения, да упълномощим госпожа Стефанова по
телефона да осъществи контакт или да уведоми господина за това,
че не е необходимо друго освен решението.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова
и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали има едно становище от нашия експерт по
информационни технологии господин Керезов, внесено с вх.
№ ЦИК-09-191 от 30.10.2020 г. Моля да го видите.
С две думи. След моя идея говорих с него дали предвид
способностите му можем да пристъпим – ние – към разработване на
една образователна платформа, наша, на ЦИК, на отделна страница,
с отделна визия, с отделни интерактивни методи най-вече във връзка
с налагащите се необходимости от дистанционни подходи за
поднасяне на информация и съответно с обратна връзка за обучение
на секционни избирателни комисии, районни избирателни комисии
и чрез използване на допълнителен информационен ресурс, вече
качен на отделен сайт, респективно – платформа.
Това са неговите отговори. Идеята е повишаване качеството
на подаваната информация за обучаване и търсене на обратна връзка
чрез определен тип образователен ресурс.
Това е идеята. Вижте я. Мисля, че ще е полезна за нов подход
към обучението, включително и за разяснителната компания. Подобре да се съберат нещата на едно място. Вижте я, огледайте я и
предлагам работно заседание – когато прецените – за обсъждане на
тази идея най-вече, както казах, ние да бъдем самостоятелни
администратори на тази платформа, а не за всяко нещо да търсим
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съдействие от „Информационно обслужване“ АД, разбира се, с
всички защитни средства съобразно възможностите към момента.
Губим време за постоянно качване, сваляне на материали. Тук
можем по-експедитивно да действаме. Това е идеята, която в цялост
я вижте, осмислете я, а на работно – по-разгърнато, ако прецените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Чаушев. Аз подкрепям изцяло идеята да можем ние да
разработим такъв модул, още повече че някои от тях на мен са ми
познати и биха могли да дадат добра възможност за обучение не
само на членовете на СИК и по време на разяснителната кампания,
но и съответно ще е в полза на избирателите с оглед попълването на
различните документи.
Но така или иначе, нека тогава това да остане за момента за
сведение, а вече да насрочим работно заседание на обучителното
звено, където вече да бъде обсъдена детайлно самата докладна. Ако
има допълнителни въпроси, те да бъдат поставени и да можем да го
реализираме в рамките на близките месеци този проект.
Благодаря Ви, колега Чаушев.
Взимам думата и аз.
На първо място, във връзка с необходимостта колегата
Солакова да бъде заместена в следващите три дни предлагам на
нейно място да подписва госпожа Дюкенджиева като заместникпредседател. Има ли други предложение?
Ако няма друго предложение, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова
и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение постъпило писмо
с вх. № ЧМИ-01-46 от 19.11.2020 г. Писмото е от президента на
републиката, който ни изпраща Указ № 243 от 18.11.2020 г., с който
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е насрочен частичен избор за кмет на кметство Поточарка, община
Крумовград, област Кърджали за 28 февруари 2021 г.
Писмото е качено във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали.
Във връзка с необходимостта и след доклада на колегата
Войнов за назначаването на комисия по обществената поръчка за
доставка на машини за гласуване и съответно оценката на
участниците във връзка с цялостната процедура е необходимо ние да
сформираме такава комисия, която с протоколно решение да бъде
приета от Централната избирателна комисия и съответно въз основа
на това да бъде издадена и заповед от възложителя – от председателя
на Централната избирателна комисия.
В тази връзка предлагам да изпратим писмо до Обществения
съвет към Централната избирателна комисия и до „Информационно
обслужване“ АД във връзка с предоставянето евентуално на хора,
които да участват в комисията.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова
и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, отделно от това има една докладна, която е
на мой доклад, във връзка с изработването на значка на Централната
избирателна комисия, която да бъде използвана от комисията.
Считам, че това е едно добро начинание за отличаване на членовете
и по този начин ние да използваме знака на Централната
избирателна комисия, който седи на нашата страница. Въпреки
предоставените предложения от страна на един изпълнител, за да
може да извърши това, считам, че същата за момента следва да бъде
отложена за разглеждане и върната, тъй като не са ни предоставени
във вид на значки такъв, какъвто би следвало да е нашият, а именно
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с бюлетинката, различни варианти, молбата ми е да възложим
допълнително проучване може ли да ни изработят макет, който вече
да бъде представен в Централната избирателна комисия и, ако бъде
одобрен, то тогава вече да имаме и протоколно решение за
изработването на тези значки.
В тази връзка моето предложение е за момента да отменим
разглеждането и да бъде възложено на администрацията
допълнително проучване в тази връзка.
Това е моето предложение. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова
и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
На последно място, уважаеми колеги, във връзка с
докладваните искания за изплащане на възнаграждения от
извършена от мен проверка често пъти се случва, че независимо от
проведените заседания от общинските избирателни комисии
информацията не е качена на страницата на съответните общински
избирателни комисии своевременно.
В тази връзка моето предложение е да изпратим едно писмо
до всички общински избирателни комисии своевременно да качват
протоколите и решенията от проведените от тях заседания, което да
предшества и искането за изплащането на възнагражденията, тъй
като това е една част от техните задължения за оповестяване на
дейността, която е извършена.
Процедура по гласуване на писмо.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова
и Цветанка Георгиева); против – няма.
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Предложението се приема.
Аз нямам друг доклад. Други колеги имат ли доклади? Някой
да изяви желание да се включи?
Ако няма, закривам заседанието на Централната избирателна
комисия.
Насрочвам следващото заседание в четвъртък, 26 ноември
2020 г., от 11,00 ч.
(Закрито в 13,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

