
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 260 

 

На 3 декември 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Николай Николов, Ерхан Чаушев, Георги Баханов 

2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 

Докладва: Кристина Стефанова 

3. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки 

Докладват: Ивайло Ивков, Бойчо Арнаудов, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Мария Бойкинова 

4. Разяснение по обществена поръчка за доставка на 

специализирани устройства за електронно машинно гласуване. 

Докладват: Емил Войнов, Силва  Дюкенджиева 

5. Разни. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Мария  

Бойкинова, Таня Цанева, Емил Войнов, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Ерхан Чаушев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  
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ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Йорданка Ганчева, 

Мирослав Джеров. 

 

Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от 

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на 

комисията. 

 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър 

ден, колеги. Откривам заседанието на Централната избирателна 

комисия днес, 3 декември 2020 г.  

В отпуск са председателят господин Андреев, госпожа 

Ганчева и  господин Джеров. 

Уважаеми колеги, има качен проект на дневен ред в днешно 

заседание. Моля за предложения за включване на други точки или 

допълнения към предложения дневен ред. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля, госпожо председателстваща, 

да ме включите в точка трета – Доклади по административни и 

административнонаказателни преписки. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, 

включвам госпожа Бойкинова в точка трета. 

Други колеги?  Господин Чаушев! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо председателстваща, моля да ме 

включите в точка първа – изплащане на възнаграждения, както и в 

точка пета – Разни. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Включвам Ви, господин Чаушев. 

Други колеги за включване? Не виждам. 

Ако няма, колеги, моля, процедура по гласуване на дневния 

ред с допълненията. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам постъпило искане от Общинска избирателна комисия – 

Плевен, с вх. № МИ-27-323 от 23.11.2020 г. за изплащане на 

възнаграждение за едно дежурство, осъществено от трима членове 

на комисията, на първо място.  

На второ място, изплащане на възнаграждение за заседание 

на цялата комисия, проведено на 19.11.2020 г. Дневният ред на 

заседанието е включвал приемане на решение, с което да бъде 

уведомена Централната избирателна комисия за това, че има влязло 

в сила решение – административен акт на ОИК за предсрочно 

прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево.  

Заседанието е проведено на 19.11.2020 г. Приложени са 

всички необходими документи. Имаме протокол № 85, самото 

решение. 

Това, което е същественото, е, че ние дори на свой ред 

приехме решение, с което сезирахме президента на Републиката за 

насрочване на частичен избор в Николаево. Дори и указът е издаден. 

Предлагам, тъй като преписката е окомплектована с всички 

необходими документи, в това число контролен лист на финансовия 

контрольор, предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

решение за утвърждаване на разход от 990,85 лв. ведно с 

осигурителните вноски за дежурство, извършено на 18.11.2020 г., и 
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за заседание на комисията, проведено на 19.11.2020 г. в пълен 

състав. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на  господин Николов. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждението на ОИК – Плевен. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ- 27-325 от 

24.11.2020 г. от ОИК – Лозница, сме получили искане за изплащане 

на възнаграждение за проведено заседание на 16.11.2020 г., на което 

са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и девет членове, на което заседание колегите са прекратили 

предсрочно пълномощията на общински съветник и съответно са 

обявили за избран следващия. 

Поради това, тъй като има и счетоводна справка и контролен 

лист, предлагам да се изплати възнаграждение на ОИК – Лозница, за 

проведено заседание заедно с осигурителните вноски в размер на 

714,21 лв. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви,  господин Чаушев. 

Колеги, има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване възнаграждението на 

ОИК – Лозница. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-326 и 

вх. № МИ-27-326/1 от 30.11.2020 г. сме получили искане за 

изплащане на възнаграждения за дежурство и заседание от ОИК – 

Разград, като искането е за дежурство на председателя на 

24.11.2020 г., на което на сесия на Общинския съвет съответно е 

връчвала удостоверение на избран кмет. 

Предлагам да се изплати това дежурство на председателя. 

Има контролен лист и съответната справка. 

Също така на 26.11.2020 г. е проведено заседание на ОИК – 

Разград, на което са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и девет членове. На заседанието са 

прекратили правомощия на общински съветник и са обявили за 

избран следващия от листата. 

По двете преписки има контролен лист.  

Предлагам да им се изплати възнаграждението за дежурство 

на председателя в размер с осигуровките от 63,04 лв. и за заседание 

на колегите от ОИК – Разград, в размер от 905,73 лв. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на докладчика за изплащане на едно 

дежурство и едно заседание на колегите от ОИК – Разград. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е искане с 

вх. № МИ-27-324 от 23.11.2020 г. от Общинска избирателна 

комисия – Сандански, за изплащане на възнаграждение за проведено 

заседание и дежурство от членове на ОИК – Сандански, през месец 

май 2020 г., месец септември 2020 г. и октомври 2020 г. Искането е 

подписано от председател и секретар и е подпечатано с печата на 

ОИК – Сандански. 

Дадено е дежурство, проведено на 17.05.2020 г. в състав 

председател, секретар и член. То е за подготовка на документи за 

заседанието. 

На 18.05.2020 г. е проведено заседание във връзка с писмо от 

КПКОНПИ и приложено решение, с което е установен конфликт на 

интереси по отношение на Румен Качов в качеството му на 

общински съветник в Общински съвет – Сандански. На това 

заседание са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и осем членове.  

Следващото дежурство е проведено на 17.09.2020 г. в състав 

председател, заместник-председател и член, като са изготвили 

справка в архива на ОИК – Сандански, изготвяне на писмо до 

началника на Районно управление на МВР – Сандански, във връзка с 

получени писма и отговор на писма. 

На 13.10.2020 г.  е проведено дежурство от председател, 

секретар и член. Дежурството е било за подготовка на документи за 

заседание на ОИК. 

На 14.10.2020 г. са провели заседание в състав председател, 

двама заместник-председатели, секретар и девет члена.  

Следващото дежурство е проведено на 03.09.2020 г., дадено 

от председател, секретар и двама члена.  
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Предлагам да се изплати за един член, тъй като максимумът, 

който сме взели като решение, е за трима от състава на ОИК. Тук са 

посочени четирима, въпреки че обемът от работа, която са 

извършили на дежурството на 03.09.2020 г., са доста писма от 

Районно управление на МВР – Сандански, шест – седем на брой. 

Така че предлагам да изплатим исканите възнаграждения за 

дежурство на 17.05.2020 г. за трима членове, заседание на 18.05.2020 

г. за 12 членове, дежурство на 03.09.2020 г. пак от председател, 

секретар и един член, дежурство на 17.09.2020 г. пак в състав от 

трима души, дежурство на 13.10.2020 г. в състав от трима души и 

заседание на 14.10.2020 г. в състав от 13 члена на ОИК – Сандански. 

Има изготвена справка от счетоводството на Централната 

избирателна комисия, както е извършен и предварителен контрол от 

финансовия контрольор. Общият размер на исканото 

възнаграждение е 2125,34 лв. с осигурителните вноски за тези 

дежурство и заседания. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на  господин Баханов. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждението на ОИК – Сандански, с направената корекция. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, в точка първа има ли други доклади за изплащане на 

възнаграждения? Не виждам. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия са постъпили писма – две заявления за 

прекратяване на правомощия на членове от Общинска избирателна 

комисия – Калояново. Има едно предложение от Партия ГЕРБ за 

назначаване на нов член за ОИК – Калояново, както и писмо за 

промяна на име. Проектът за решение е във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. 

С вх. № МИ-15-521 от 30.11.2020 г. и в оригинал на 

03.12.2020 г. е постъпило заявление от Пламен Йорданов Нанов за 

освобождаването му като член на Общинска избирателна комисия – 

Калояново. С вх. № МИ-15-521/1 е постъпило заявление от 

Маргарита Йозова Шахънска за освобождаването й като член на 

ОИК – Калояново. С вх. № МИ-15-522 е постъпило заявление от 

Петя Начева Петрова, която ни информира, че има промяна във 

фамилното й име и вместо Кантарска да се чете Петрова. 

С вх. № МИ-10-44 е постъпило предложение от упълномощен 

представител на Партия ГЕРБ за назначаване на Георги Иванов 

Клявков за член на ОИК – Калояново, като към приложението е 

приложена в оригинал декларация по чл. 81, както и копие от 

диплома за завършено образование. 

Предложението ми е да освободим Маргарита Йозова 

Шахънска като член на ОИК – Калояново, а на нейно място да бъде 

назначен Георги Иванов Клявков. Да бъде освободен Пламен 

Йорданов Нанов като член на ОИК – Калояново, както и да бъде 

променено името на Петя Начева Кантарска. Да бъде анулирано 

издаденото й удостоверение и да бъде издадено ново с промененото 

име. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложенията на госпожа Стефанова за промените в състава 

на Общинската избирателна комисия – Калояново. Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1916-МИ. 

Заповядайте, колега Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с 

освобождаването на Пламен Йорданов Нанов съм подготвила писмо, 

което да бъде изпратено към ПП ВОЛЯ, за да ни представят нови 

предложения за попълнение на ОИК – Калояново. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

моля, процедура по гласуване на протоколното решение за 

изпращане на писмото. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, има ли други доклади в точка втора? Не виждам. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам да докладвам две постановления, 

първо, за сведение. Едното е с вх. № МИ-09-71 от Гоце Делчев. 

Кратко и ясно. Едно лице е имало постоянен адрес в с. Осиково, 
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Благоевград, и настоящ адрес. Отишъл и му казали, че има повече от 

шест месеца и може да гласува. 

Изводът е, че в преписката не се съдържат каквито и да било 

данни, по които може да се направи основателно предположение за 

престъпление. Отказват образуване на досъдебно производство.  

Другото е също от Гоце Делчев, за друго лице, което няма 

настоящ адрес, но отишло, питало, те проверили. Председателят на 

комисията казал, че може да гласува, въпреки че постоянният му 

адрес е в София, защото имал шест месеца, без да е подал заявление, 

му е казал, че може, но трябва да попълни декларация, че няма да 

гласува на друго място. Също има отказ, защото е допуснат от 

председателя на секционната комисия. 

Докладвам ги за сведение и продължавам, ако няма 

възражения, с три писма, които са във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали, както следва. 

По запитване с вх. № ПВР-09-4 от 16.11.2020 г. на Софийска 

градска прокуратура. Виждате отговора. За съжаление това е от 

президентските избори и отне на администрацията доста време, 

докато се снабдим с необходимите документи с оглед помещенията 

и базата, с която разполага ЦИК, и организацията на работата на 

нашата администрация. Но, така или иначе, прилагаме 

необходимите документи, които са видни за интересуващите се – 

Софийска градска прокуратура, Следствен отдел и съответния 

следовател – сведения. 

Следващото писмо е с вх. № ЕП-04-02-314 на Районно 

управление – Асеновград. Виждате писмото в уърдовски файл. В 

това писмо отговаряме на съответния разследващ от Районно 

управление – Асеновград, който ни пита откъде знаем това лице 

къде е живяло реално, откъде черпим информация, макар че знаят, 

че изпращаме на ГД  ГРАО писмата и обясняваме това нещо, какво е 

било фактическото му местожителство за съответния период. 

Отговаряме откъде знаем. Даваме разяснения за всеки случай, 

но сме пропуснали, че отново трябва да кажем какво предвижда 
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законът под думата „живял“, как се тълкува. Казваме, че 

Централната избирателна комисия, разбира се, не разполага с 

информация къде е било фактическото местопребиваване на лицето 

през периода от три месеца преди изборния ден до изборния ден.  

Третото запитване е с вх. № МИ-04-02-85 на Централната 

избирателна комисия от Горна Оряховица. Стандартен отговор, но 

не съвсем. И тук става въпрос за избирателни списъци, които не се 

намират в Централната избирателна комисия. 

За улеснение обаче реших да приложим незаверено копие-

протокол от секционната избирателна комисия вместо досегашния 

стандарт – да казваме, че не разполагаме с информация, пък в третия 

абзац да казваме „информация можете да намерите на страницата на 

ЦИК“.  

Обръщам внимание на колегите с подобни преписки. Аз така 

считам, че трябва да се пише, а не, че не разполагаме, а пък „можете 

да намерите на нашата страница“, защото е малко нелепо. Казваме 

къде може да намери информацията и къде се намират в оригинали 

съответните документи. 

Нямам повече преписки. Предлагам тези три или да 

разискваме което и да е от тях, ако сте се запознали подробно, или 

да ги гласуваме ан блок. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви,  господин Ивков.  

Колеги, чухте доклада и предложението. Има ли други 

предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изпращане на 

писмата ан блок по трите преписки, както бяха докладвани. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  

против – няма. 
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Предложението се приема. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание има един 

проект за писмо до Следствен отдел, Окръжна прокуратура – Бургас, 

с което писмо предоставяме препис-извлечение от Решение № 305-

ЕП от 13.05.2019 г. за назначаване съставите на СИК извън страната 

за изборите за членове на Европейски парламент от Република 

България и Решение № 353-ЕП от 18.05.2019 г., както и заверено 

копие от първата и последната страница от протокола на СИК в 

избирателна секция със съответния номер във Федерална република 

Германия, Мюнхен, Генерално консулство „Б“, удостоверяваща 

състава на СИК в изборния ден. 

Със самото писмо отговаряме и на поставените в искането от 

Окръжна прокуратура – Бургас, въпроси. 

Моля да се запознаете с него и да го гласуваме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

виждате предложеното писмо. Има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам две постановления за прекратяване на наказателни 

производства. 

Първото е пристигнало в Централната избирателна комисия с 

вх. № ЕП-08-337/1 от 25.11.2020 г. С това постановление от 

23.11.2020 г. прокурор в Районна прокуратура – гр. Силистра, 
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прекратява образувано наказателно производство срещу гражданин, 

който е гласувал във Федерална република Германия. Мотивите за 

прекратяването са свързани с обстоятелството, че по делото са 

събрани данни, че този гражданин е живял повече от три месеца в 

държави – членки на Европейския съюз, и е имал право да гласува в 

изборите за членове на Европейския парламент, съответно 

прокуратурата намира, че няма изпълнително деяние на 

престъпленията по фактическия състав на чл. 168, ал. 1 от 

Наказателния кодекс.  

Докладвам това постановление на прокуратурата в Силистра 

за сведение. 

Второто постановление, което ще ви докладвам, е с вх. № НР-

09-1/1 от 26.11.2020 г. Става дума за двама български граждани, 

които са гласували в градовете Лондон и Глазгоу обаче на 

националния референдум, произведен през 2016 г.  

Направени са множество почеркови експертизи, изискани са 

документи за самоличност и прочее. Мотивът обаче за прекратяване 

на производството е интересен и той е различен, а именно изтекла 

давност по отношение на деянието по чл. 168, ал. 2 от Наказателния 

кодекс, касателно гласуването и на двете лица. 

Така че също докладвам това постановление за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли 

други предложения? Не виждам други предложения. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

жалба от А.  В.  Ч.  срещу  Решение  №  1911-НС  от              

12.11.2020 г. на Централната избирателна комисия. С жалбата се 

обжалва решението на Централната избирателна комисия, с което се 

открива състезателна процедура с договаряне за възлагане на 

обществена поръчка за доставка на 9600 специализирани устройства 

за електронно машинно гласуване, както и дейностите, съпътстващи 

логистичното осигуряване и обслужване на специализираните 

устройства за електронно машинно гласуване.  
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По повод подадената жалба беше образувано 

административно дело № 12659. Делото беше насрочено за 

01.12.2020 г., в понеделник, от 9,00 ч. Осъществих процесуално 

представителство. В съдебно заседание Върховният 

административен съд остави без разглеждане жалбата на 

жалбоподателя като недопустима поради липса на правен интерес.  

Ще се запознаете подробно с мотивите на съда. Не е 

публикувано още определението на съда, но с една дума, съдът 

приема, че жалбоподателят не е доказал качеството си на 

заинтересовано лице по смисъла на § 1, т. 14 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за обществените поръчки.  

С жалбата сте запознати, беше ви изпратена по е-mail. С две 

думи, той излага четири довода. Единият довод е, че счита, че 

Централната избирателна комисия неправилно е определила броя на 

специализираните устройства за машинно гласуване, като според 

жалбоподателя те трябва да са 12 000, тъй като секционните 

избирателни комисии са над 12 000, а не 9600 специализирани 

устройства, както ние сме определили в обществената поръчка. 

Счита, че е дискриминационно условие поставеното 

изискване в критериите за подбор кандидатите да прилагат система 

за определение на качеството, съответстващи на стандарт EN ISO 

9001. Счита, че думите „или еквивалентен“, поставени след 

запетаята, се отнасят не за сертификата според жалбоподателя, а за 

обхвата на сертификата, поради което счита, че това изискване 

нарушава принципа за равнопоставеност, заложен в чл. 2 от Закона 

за обществените поръчки.  

Недоволен е от посочения срок за кандидатстване и също 

така прави особено искане за спиране на състезателната процедура 

до произнасянето на Върховния административен съд.  

Определението подлежи на обжалване. Към момента не е 

постъпила жалба. Ще ви уведомя, когато влезе в сила.  

Това е за сведение. 
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Също така ви докладвам, че на 04.12.2020 г. в АССГ има 

насрочени три дела, по които ще осъществи процесуално 

представителство юрисконсулт Радославова, а за 09.12.2020 г. е 

насрочено    делото    по    жалба    на   Д.   и   П.  С.   Знаете,    

делото съм ви го докладвала миналата седмица. То е с правно  

основание  чл. 256, ал. 1 от АПК срещу фактически бездействия на 

Централната избирателна комисия за изпълнението на разпоредбата 

на чл. 206 във връзка с § 39 от ЗИД на Изборния кодекс относно 

машинното гласуване. 

Колеги, предлагам процесуалното представителство да 

осъществи юрисконсулт Желязков. В писмено становище ние сме 

изложили нашите съображения както по допустимостта, така и по 

основателността на жалбата. 

Уважаеми колеги, предлагам да упълномощим юрисконсулт 

Желязков и юрисконсулт Радославова и в зависимост от 

ангажиментите на юрисконсултите ще бъде осъществено 

процесуалното представителство от един от тях. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви,  госпожо Бойкинова. 

Колеги, има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

молба  от  М.  И.  Б.,  с  която   ни представя  в                        

оригинал изпълнителен лист, с който се осъжда Централната 

избирателна комисия да заплати на ищцата М. И.                               
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Б. сумата в размер на 500 лв. обезщетение за претърпени 

неимуществени вреди, причинени от неблагоприятно третиране по 

смисъла на чл. 4, ал. 2 във връзка с § 1, т. 7 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за защита от дискриминация по признак 

образование на членовете на секционна избирателна комисия в 

гр. Пловдив, ведно със законната лихва, считано от 18.04.2019 г. до 

изплащане на сумата, както и разноски в размер на 155 лв. 

Припомням ви, че с решение Върховният административен 

съд остави в сила решението на Пловдивския административен съд, 

с което Централната избирателна комисия е осъдена да заплати 

сумата в размер на 500 лв. и разноски в размер на 300 лв. 

Върховният административен съд не се беше произнесъл по 

възраженията на Централната избирателна комисия относно 

прекомерност на направените разноски от страна на ищцата. 

Централната избирателна комисия подаде молба за допълване на 

решението на Върховния административен съд в частта за 

разноските. Съдът е уважил нашата молба, изменил е решението в 

тази част относно разноските и е определил те да бъдат 155 лв. 

вместо 300 лв.  

В молбата е посочена банковата сметка. Тя е на ищцата. 

Изпълнителният лист е в оригинал. По преписката има и контролен 

лист за извършване на предварителен контрол от финансовия 

контрольор, поради което ви предлагам да гласуваме изплащане на 

сумите, цитирани в изпълнителния лист, ведно със законната лихва 

от дата 18.04.2019 г. до окончателното изплащане на сумата. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Бойкинова. Има ли други 

предложения?  Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 
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Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  

против – 1 (Ерхан Чаушев). 

Предложението се приема. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЕП-09-520 от 

30.11.2020 г. от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел. С 

писмото молят да им разясним писмено каква е процедурата по 

съставяне на съдържанието, отпечатването и предоставянето на 

декларация по чл. 33, ал. 2 и чл. 350, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс, 

ползвана при провеждане на изборите за Европейски парламент, 

произведени на 26.05.2019 г. Извършена ли е и от кого съпоставка за 

съответствие между съдържанието в декларацията и текстовете на 

чл. 33, ал. 2, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от Изборния кодекс? 

Има изготвено писмо, което е качено във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Моля да го погледнете и ако нямате 

предложения за допълнения и изменения, моля да го гласуваме. 

В писмото е посочено от кого се депозира декларацията, 

какво съдържа, как са утвърдени изборните книжа за тези избори на 

26.05.2019 г., и т.н. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на господин Баханов за изпращане на отговор 

до Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Има ли 

други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Баханов, за следващия Ви доклад. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Имам да докладвам две постановления 

на прокуратури от Гоце Делчев. 

Първото е с вх. № МИ-09-74 от 30.11.2020 г. за отказ за 

образуване на досъдебно производство. Става въпрос за едно лице с 

постоянен адрес в Сатовча, област Благоевград. Посетил родителите 

си през 2019 г. в Кралство Испания, където стоял на гости около два 

месеца и се върнал в България през 2019 г. месец август. Направили 

му адресна регистрация в Испания по настоящ адрес там, докато е 

бил там. Обаче той е трябвало да гласува за първи път предвид 

възрастта му. Отишъл на 20.10.2019 г. в Сатовча, където му е 

постоянният адрес, дал си личната карта, не е бил намерен в 

избирателния списък, обаче са му дали да попълни декларация. 

Вписали са го в Допълнителната страница и е гласувал. 

Членовете на СИК са казали след разпити и в обясненията 

им, че никой от тях не е проверил дали Ш. е включен в списъка на 

заличените лица и по каква причина. 

Прокуратурата казва, че обстоятелството, че същият е бил за 

два месеца през лятото в Кралство Испания на гости на родителите 

си, не е обстоятелство, което да наложи включването му от списъка 

за заличените лица. Същият не е загубил правото си да гласува на 

изборите за общински съветници и за кметове поради липса на 

уседналост. 

Поради тези причини отказва да образува досъдебно 

производство. 

Предлагам този доклад за сведение с оглед на описаната 

фактическа обстановка в постановлението. 

Следващото е с вх. № МИ-09-73 от 30.11.2020 г., отново на 

Районна прокуратура – Гоце Делчев, от младши прокурор. Става 

дума за едно лице, което е имало заявен постоянен адрес в Сатовча 

от 12.12.2000 г., няколко пъти е променяло постоянния си адрес, а 

последният му е в Благоевград. Заявен настоящ последен в Сатовча 

от 25.03.2014 г. Тъй като постоянният му адрес бил заявен на 

19.08.2019 г., тоест, два месеца преди провеждането на местните 
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избори, същият не е бил включен в избирателните списъци в гр. 

Благоевград, тъй като нямал изискуемите според Изборния кодекс 

шест месеца уседналост на този адрес. На 27.10.2019 г. си е отишъл 

в Сатовча, където е последният му настоящ адрес, дал си е личната 

карта, не е бил намерен в избирателния списък. Имало е някакво 

събеседване и обсъждане между членовете на СИК, които в крайна 

сметка решили, че след като по настоящ адрес се води в Сатовча, ще 

му разрешат да гласува в тяхната секция. Попълнил е декларация, 

вписан е в Допълнителната страница и е гласувал. Изрично е 

положил подписа си. 

Прокуратурата счита, че не се съдържат каквито и да било 

данни да се направи основателно предположение за извършено 

престъпление от общ характер както по Глава III, раздел III, по 

чл. 167 и чл. 149 от НК, както и по чл. 313 от НК и друг състав на 

престъпление от общ характер от лицето Д. 

На това основание отказва образуване на досъдебно 

производство с оглед на описаната фактическа обстановка и 

направените изводи от прокурора при Районна прокуратура – гр. 

Гоце Делчев.  

Предлагам да остане за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, чухте доклада. Има ли други предложения? Не 

виждам. Остава за сведение. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, вече са качени във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали и се запознах и с шестте преписки 

на постановления. За съжаление тук аз намирам една доста тревожна 

тенденция. Касае се за Банско и Разлог. Очевидно всичките лица 

според мен са били с формални нарушения, но въпреки това в 

постановленията се показва едно неразбиране. 

Всички тези хора са вписани в Банско и в Разлог на местните 

избори и не са имали заявлението по настоящ адрес. Обаче са си 
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носили подготвени удостоверения от МВР, че това е настоящият им 

адрес, което не го срещам много често. Били вписани под черта. 

Входящите номера са: МИ-09-75 за жена, която заживяла с 

мъжа си - като в приказка е разказано – и си живеела там, но има 

този адрес; преписка вх. № МИ-09-76 – отново на Разлог, както и 

първото – за един  господин, който също – провели се избори, той си 

заживял в Разлог, но е вписан под черта. 

Очевидно ние сме дали сигнала, защото има нарушение, 

защото не е подадено в срок заявление за гласуване по настоящ 

адрес. Въпреки това считат, че и от обективна, и от субективна 

страна при това положение няма нарушение. Лошото е, че аз се 

досещам и за кого са гласували тези хора. 

Следващата преписка е с вх. № МИ-09-77 от 01.12.2020 г., 

следващата е от с вх. № МИ-09-78 – отново от Районна прокуратура 

Разлог. И шестото писмо е пак от Районна прокуратура – Разлог, с 

вх. № МИ-09-79. Не идентични, но сходни случаи – вписани под 

черта след представяне на удостоверение от МВР или пък лице, 

което е имало граждански брак и си живеело фактически там и е 

било допуснато след дописване под черта. 

Въпреки че според мен има нарушение и не съм съгласен, аз 

ви го докладвам за сведение. Извършена е фактическа проверка, 

водени са разпити. Това е разбирането на прокуратурата. Имат си 

надзор от Върховна касационна прокуратура. Не считам, че е 

основна задача на ЦИК, след като правилно е дала сигнала, да 

оспорва актовете на прокуратурата, освен в специфични случаи на 

очевидни груби нарушения. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви, господин Ивков. 

Колеги, има ли други предложения?  

Колеги, ако няма други предложения по доклада на  господин 

Ивков, аз ще ви докладвам.  

Първите три преписки ще ги докладвам ан блок. Те са от 

следовател при Софийска градска прокуратура, Следствен отдел. 
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Писмата са с идентично съдържание и са с номера ЕП-09-320/1 от 

18.11.2020 г., ЕП-09-315/1 от 18.11.2020 г. и ЕП-09-323/1 от 

18.11.2020 г. Те са били на доклад на колегата Джеров. Той е в 

отпуск, аз ще ги докладвам. 

Има изготвени проекти на отговори до следователя от 

Софийска градска прокуратура, с които съответно се предоставя 

информация за едни лица – да не ги цитирам – че не са подали 

заявление за гласуване извън страната. И трите лица, за които се 

иска справката, са гласували извън територията на Република 

България. Писмата са с идентично съдържание.  

Моето предложение е да гласуваме тези три писма ан блок.  

Има ли, колеги, други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, следващото писмо, което искам да 

докладвам, е с вх. № ЕП-04-02-325 от 04.11.2020 г. То е от Областна 

дирекция на МВР в Стара Загора, с което разследващият ни задава 

въпроса как, кога, от кого, въз основа на какви документи, по какъв 

ред или закон или подзаконов нормативен акт едно лице е било 

включено в състава на секционна избирателна комисия в община 

Стара Загора във връзка с произведените през 2019 г. избори за 

членове на Европейския парламент от Република България.  

Има изготвен проект на отговор до господин Г. от ОД на 

МВР – Стара Загора. Така че ви предлагам да изпратим отговор на  

господин Г., както го виждате във вътрешната мрежа. Той                      

е с № 4842. 
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Има ли, колеги, други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изпращане на 

отговора до МВР – Стара Загора. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, имам още едно писмо, което искам да ви 

докладвам. То е вече от Окръжен следствен отдел при Окръжна 

прокуратура – Силистра. Искат от Централната избирателна комисия 

да бъдат извършени необходимите проверки. Виждате писмото. То е 

с вх. № ЕП-09-488 от 11.11.2020 г. 

Има подготвен проект на отговор до Окръжна прокуратура в 

Силистра, Следствен отдел, в който отговор даваме съответната 

информация. Няма да цитирам лицата. 

Моля да се запознаете и, ако има предложения, да ги 

изразите. 

Колеги, ако няма предложения, моля, процедура по гласуване 

на отговора до Окръжна прокуратура – Силистра, Следствен отдел. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

В тази точка аз нямам други доклади. Благодаря Ви, колеги. 

Други доклади по административни и административно-

наказателни преписки? Не виждам. 

Колеги, обявявам пет минути почивка. 
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(След почивката) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

заседанието продължава по дневния ред. 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

4. Разяснение по обществена поръчка за доставка на 

специализирани устройства за електронно машинно гласуване.  

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря,  госпожо председателстваща. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писма с вх. № ЦИК-06-6/2 и вх. 

№ ЦИК-06-6/3 от 02.12.2020 г. Писмата са от потенциални 

участници в обществената поръчка за доставка на специализирани 

устройства за електронно машинно гласуване и са във връзка с 

публикуваната документация. Зададени са общо четири въпроса. 

Първият е във връзка с промяната в документацията и 

удължения срок за подаване на заявление, а другите три въпроса са 

свързани със смарт картите за машините за гласуване. 

Подготвени са отговори на четирите въпроса, които можете 

да видите във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Моля да 

се запознаете с предлаганите отговори и, ако няма забележки, 

предлагам с протоколно решение да се одобрят отговорите и те да се 

публикуват. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на  господин Войнов. Виждате проекта на отговор. 

Колеги, има ли други предложения във връзка с предложения проект 

на отговор? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 
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Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешно заседание има качена една докладна с 

вх. № ЦИК-09-210/2 от 02.12.2020 г. Към докладната са приложени 

проекти на граждански договори с лицата-външни експерти, които 

ще бъдат включени в Комисията по Закона за обществените 

поръчки. Срокът на договора съгласно предложението е до 

15.01.2021 г. Сумите по договора са еднакви. Те са в размер на 

сумата, която е била определена и през 2019 г. 

Моето предложение е да се запознаем с проектите на 

граждански договори, с лицата, с които ще бъде подписан такъв 

договор като участници в Комисията по Закона за обществените 

поръчки. След това ще направя следващото предложение във връзка 

с договорите. 

Има ли други предложения? Моето първо предложение е да 

вземем протоколно решение за сключване на въпросните 

граждански договори и съответно комисията да ме упълномощи да 

подпиша гражданските договори с лицата така, както са описани в 

докладната. 

Колеги, има ли други предложения освен моето 

предложение – да подпишем граждански договори с тези лица и да 

ме упълномощите да подпиша тези граждански договори като 

заместваща председателя господин Андреев? Не виждам други 

предложения. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Севинч 

Солакова).  

Предложението се приема. Ще подпиша договорите с лицата. 

Второто ми предложение сега е, тъй като вие знаете, че на 

26 ноември, четвъртък, беше утвърден съставът на Комисията по 
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Закона за обществените поръчки, и тъй като  господин Андреев е в 

отпуск, моля за протоколно решение на комисията да подпиша 

заповедта за назначаване на Комисията по Закона за обществените 

поръчки. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, връщам се отново на докладната от 

госпожа Манолова. В докладната виждате, че има предложение на 

членовете на Комисията по Закона за обществените поръчки така, 

както вече е в пълен състав и има сключени договори, да бъдат 

издадени електронни подписи, тъй като това е изискването на Закона 

за обществените поръчки. Моето предложение е да бъде гласувано 

на лицата, които не разполагат с такъв електронен подпис, да се 

издаде електронен подпис, като съответно към докладната има 

приложен и контролен лист за сумата. 

Има ли други предложения? 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, моето предложение е да 

имаме изискване членовете на тази комисия, които не са членове на 

Централната избирателна комисия, да си предоставят лични 

електронни подписи. Личните електронни подписи са със срок на 

действие една година. Така че те могат да го предоставят в името на 

работата си. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложенията на госпожа Стефанова. Има ли други 

предложения? 

Господин Бояджийски, заповядайте. 
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само да обявя, че аз имам личен 

електронен подпис. По-скоро в писмото да се отрази, че се отнася за 

тези, които не разполагат с такива електронни подписи.  

Второто ми предложение е моето име да бъде премахнато от 

това писмо, защото имам електронен подпис. Разполагам с такъв. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви, господин Бояджийски. Да, Вашето име ще отпадне от 

предложението за издаване на електронен подпис, тъй като 

разполагате с такъв личен. 

Колеги, разбрахме се, че господин Бояджийски ще отпадне от 

списъка, тъй като той разполага с електронен подпис. Има 

предложение от госпожа Стефанова. Нейното предложение е да не 

бъдат издавани електронни подписи на лицата, извън членовете на 

Централната избирателна комисия. 

Има ли други предложения? Не виждам други предложения? 

Моля, процедура по гласуване. 

КАТЯ ИВАНОВА: Моля за процедура по прегласуване, като 

отново, госпожо председателстваща, формулирате точно проекта на 

решение на Централната избирателна комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, гласуваме предложението на госпожа Стефанова 

– електронни подписи да бъдат издадени само на членовете на 

Централната избирателна комисия, които не разполагат с електронен 

подпис. Така ли беше? Да, това гласуваме. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Таня 

Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 4 (Ерхан 

Чаушев, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева).  

Предложението се приема. 

Колеги, по тази преписка беше това. 
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Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Разни. 

Господин Арнаудов го няма в залата. Господин Димитров, 

имате думата. Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, първо докладвам вх. 

№ МИ-06-804 от 26.11.2020 г.  

Между другото, всичките преписки и писма са във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, както и двата 

отговора. 

С тази преписка кметът на община Луковит Иван Грънчаров 

ни е уведомил за това, че помещението е отваряно. Изпратил ни е 

копие от заповедта, протоколите. Повод за отварянето е искането на 

Областна дирекция на МВР – Велико Търново, по някаква преписка 

да се направи копие на списъка от определена секция, което е и 

направено. 

Докладвам го за сведение. 

Втората преписка не знам как е попаднала, ще трябва да 

изясня, тъй като отново ми е резолирана. Този път е с вх. № ЦИК-11-

94/2 от 27.11.2020 г. Това е същото писмо на госпожа З., което 

докладвах. Към него ми е прикачен също и отговорът, който сме 

гласували. Просто казвам номера за сведение. Ще изясня защо два 

пъти се появява, но е възможно и госпожа З. втори път да ни е 

сезирала. Може би сме закъснели малко с отговора. 

Докладвам също писмо с вх. № ЦИК-07-161 от 26.11.2020 г. 

Това е едно писмо от господин Р. Х. Писмото не съм го превел, но 

неговият смисъл е искане да му подскажем как може да провери 

резултатите от изборите за Европейски парламент от 2019 г. на 

равнище област или пък район за планиране. Това е някаква 

европейска структура във Виена, което свързва тези две неща – 

какъв е районът и какъв е резултатът.  

Отговорът е следният: „Във връзка с Ваше писмо Ви 

уведомяваме, че резултатите могат да бъдат намерени на страницата 

на ЦИК в архив с подрубрики за съответната година и избори. 
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Базата данни съдържа резултатите на еди-какво си, не е от областен 

протокол, а което имаме. 

Това нещо обаче трябва да го гласуваме, за да можем да го 

дадем за превод, което, разбира се, също трябва да гласуваме. 

Предлагам да гласуваме съдържанието на писмото и превода 

му. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на  господин Димитров. Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Моля, процедура на гласуване на писмото и на превода му. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НР-06-3 от 

27.11.2020 г. от кмета на община Рила, с което и в изпълнение на 

наше Решение № 1244-МИ ни изпраща относимите документи от 

отваряне на запечатано помещение в община Рила. 

Докладвам го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви,  господин Арнаудов. Друг доклад? Нямате. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви с вх. 

№ ЦИК-04-01-31 писмо от Министерството на външните работи, с 

което ни изпращат документ от Седемнадесетата европейска 

годишна конференция на Венецианската комисия, проведена на 12 и 

13 ноември 2020 г. Документът представлява заключение на 

комисията. Можете да се запознаете с материала.  
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Ще ви прочета много накратко заключенията на 

Венецианската комисия. Подчертава, че няма общ принцип за 

избягване на провеждане на избори по време на извънредно 

положение и отлагането им до нормализиране на ситуацията. 

Извънредното положение обаче може да повдигне въпроси за 

опазване на здравето, безопасността на всички участници и 

заинтересовани страни в изборния процес. Всяко решение за 

провеждане или отлагане на избори по време на извънредно 

положение изисква внимателно балансиране на всички тези 

елементи. Ако е възможно да се отложат изборите, това трябва да се 

направи с ясен график и в разумен срок.  

Докладвам го за запознаване и за сведение. 

Докладвам ви с вх. № ЦИК-07-162 писмо от Министерството 

на вътрешните работи на Словакия, с което ни пишат, че планират 

промени в изборното законодателство и поставят въпроси към нас 

във връзка с изборния период на тишина, тоест, могат ли да се 

публикуват социологически изследвания.  

Работната група ще се събере, ще подготви отговор и ще ви 

го предоставим на вниманието на следващи заседания.  

Докладвам ви отново получената от АСЕЕЕО с вх. № ЦИК-

07-163 покана за участие в изборите в Киргизстан, които ще се 

проведат на 10.01.2021 г. 

Докладвам ви за сведение получен с вх. № ЦИК-07-141 

електронния бюлетин на управляващата партия в Грузия, с която ни 

информира, че предстои първото заседание на новоизбрания 

парламент.  

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-165. Писмото е от 

Международен парламентарен конгрес – IPS, с което ни 

информират, че имат желание да участват с тричленна делегация в 

Република България на предстоящите парламентарни избори.  

Предлагам писмото да изпратим до Министерството на 

външните работи. 
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Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-166 от IFES – 

Международната фондация за изборни системи, с което ни 

информират, че бихме могли в името на демокрацията да направим 

дарение, което е данъчно облагаемо. 

Колеги, моля да бъда извинена, но писмото до 

Министерството на външните работи трябва да го гласуваме. 

Моля, госпожо председателстваща, да го подложите на 

гласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева, за следващия Ви доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, продължавам с три писма от 

Международния център за парламентарни изследвания, с които ни 

информират, че ще се проведат обучения за получаване на 

професионален сертификат от 15 до 19 февруари 2021 г. и две 

повтарящи се за професионален сертификат. Този, който е от 15 до 

19 февруари, е на тема „Разрешаване на изборни конфликти“, а 

другият, който ще се проведе от 1 до 5 март 2021 г., е 

професионален сертификат за „Стратегия по отношение равенство 

на половете“. 

Докладвам го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нямате 

друг доклад, госпожо Цанева? Благодаря Ви. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

становище от В. Ю. и К. Г., получено с                                                  
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вх. ЦИК-00-602 от 27.11.2020 г. Становището е по постъпилото 

писмо от Надя Миладинова с вх. № ЦИК-06-5/2 от 26.11.2020 г. 

относно несъответствието на стандарта в документацията за 

обществената поръчка, което разгледахме на предишното заседание. 

В становището се отбелязва, че несъответствието може да бъде 

отстранено чрез промяна в условията на процедурата на основание 

чл. 100, ал. 1 от ЗОП, като се изпрати за публикуване решение и 

обявление за изменение на допълнителна информация.  

Тъй като на предишното заседание ЦИК прие протоколно 

решение в този смисъл – тоест, за промяна в заглавието на 

стандарта – докладвам становището за сведение. 

Докладвам ви писма с вх. № ЦИК-06-5/3 от 26.11.2020 г. и 

към вх. ЦИК-№ 06-5/3 от 01.12.2020 г. Това са съобщения от 

електронното приложение към официалния вестник на Европейския 

съюз. С първото ни информират, че е получено обявлението за 

обществената поръчка за доставка на 9600 устройства за машинно 

гласуване. На обявлението му е даден временен референтен номер и 

ще бъде публикувано на сайта от тях на 01.12.2020 г.  

С второто ни информират, че обявлението може да се види 

след 9,00 ч. централноевропейско време на 01.12.2020 г. 

Докладвам писмата за сведение. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-11-101 от 30.11.2020 г. 

Писмото е от Л. М. и е адресирано до Комисията по правни въпроси 

към Народното събрание с копие до Министерския съвет и 

Централната избирателна комисия. Писмото е във връзка с 

предложенията на господин М. за въвеждане на стимулирано 

гласуване и за гласуване чрез банкоматите. Неговите идеи подробно 

ги докладвах при предишните му две писма до Централната 

избирателна комисия. Сега само ще отбележа, че този път писмото е 

адресирано правилно – до Народното събрание, тъй като само то има 

компетенциите да променя Изборния кодекс. 

Така че докладвам и това писмо за сведение. 



32 

 

Последното писмо е с вх. № ЦИК-00-523 от 02.12.2020 г. 

Писмото е от F-Secure Product Bulletin  и с него ни информират, че 

във връзка с въздействието на Covid – 19 удължават срока на 

поддръжка на програмата Cloud Protection for Saleaforse 1.6 versions 

до 31 март 2021 г.  

Докладвам ви и това писмо за сведение.  

Нямам повече доклади. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви,  господин Войнов. Няма други предложения по 

Вашия доклад. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам писмо от община Лясковец с вх. № МИ-06-811 от 

02.12.2020 г. С писмото сме информирани, че по силата на заповед 

на кмета на общината от 25.11.2020 г., която е приложена, както и 

съгласно протокол от 30.11.2020 г. помещението, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали, е било отворено от комисия, 

назначена от кмета на общината, с цел да се представят изискуеми 

от Районно управление на МВР – Горна Оряховица, документи във 

връзка с техни досъдебни производства. В изпълнение на т. 5 на 

Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. има издадена заповед, която е 

представена, има и съставен протокол за запечатване на 

помещението, след като е изпълнена задачата, поради която е 

отворено помещението. 

Второ, докладвам също за сведение писмо от община Две 

могили с вх. № МИ-06-806 от 27.11.2020 г. Там е отворено 

запечатано помещение, което е извършено на 09.10.2020 г. Целта на 

разпечатването е била в изпълнение на указания на Агенция 

„Държавен архив“, Териториална дирекция – Русе, да се представят 

за архивиране съответно изборни книжа и материали от изборите 

през 2015 г., от националния референдум и съответно да се 

унищожат неценни такива документи от двете изборни събития. 
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Писмото е комплектувано с необходимите документи. Освен 

протоколът, освен заповедта на кмета са ни представени също така 

протоколите, които е съставила комисията за документите за 

постоянно запазване, за унищожаване на неценни документи, 

искането на Дирекция „Държавен архив“ и т.н. 

Докладвам го също за сведение. 

Трето, на нашата електронна поща е постъпило искане от  

господин И. Т., който поставя въпроса: как и къде мога да направя 

справка за това дали имам право да гласувам на предстоящите 

парламентарни избори през 2021 г. 

Подготвил съм кратък отговор от едно изречение до  

господин Т., в който уточняваме, че тази информация – можете да се 

запознаете с отговора, който се намира във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали – той би могъл да я научи, включително има 

ли право да гласува, в коя избирателна секция, като направи справка 

дали е включен в избирателния списък по постоянния си адрес не 

по-късно от 40 дни преди датата на изборите, съответно на мястото, 

където кметът ще обяви списъците. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

виждате предложението за отговор до  господин Т. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на писмото. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Друг доклад, господин Николов? Нямате. 

 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

приключването на бюджетната година и с оглед на това, че имаме 
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одобрени възнаграждения за общинските избирателни комисии, 

предлагам да изпратим едно писмо до кметовете на общини и да 

посочим датата 14 декември, до която постъпилите искания могат да 

бъдат обработени и изплатени за сметка на бюджета на ЦИК за 

2020 г. с уточнението, че постъпилите след тази дата ще бъдат 

изплатени за сметка на бюджета през 2021 г.  

Това писмо да бъде изпратено до всички общински 

избирателни комисии, за да могат колегите своевременно и в 

общините да представят одобрените справки заедно с необходимата 

информация и попълнени документи, за да може общинските 

администрации да направят такива искания до Централната 

избирателна комисия. С оглед спазване на срока тези искания могат 

да бъдат изпращани и по електронна поща. Пак казвам – краен срок 

14 декември, за да бъдат изплатени за тази година. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Солакова. Има ли други 

предложения? Не виждам.  

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като в 

понеделник си удължих отпуската, съобщението, което беше 

публикувано на нашата страница, ви предлагам за оформянето на 

това съобщение за секретар да упълномощим госпожа Кристина 

Стефанова.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли 

други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение от 

община Момчилград получено уведомление за извършено плащане 

по договор за отпечатване на изборни книжа и материали, както и на 

бюлетини за частичните избори за кмет на 27.09.2020 г. 

Докладвам ви едно писмо от министъра на финансите. То е за 

изготвяне и попълване на въпросника за самооценка на системите за 

финансово управление и контрол за 2020 г. Наред с това са 

представени и указанията за годишните докладвания за състоянието 

на системите. Докладвам ви го за сведение и запознаване. Ще се 

възложи на директора на Дирекция „Администрация“ отговорните 

длъжностни лица да попълнят своевременно въпросника и да го 

представят на вниманието на Централната избирателна комисия за 

одобряване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нямате 

друг доклад, госпожо Солакова? Благодаря. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам за сведение получено от 

ОИК – Борино, едно писмо, в което ни казват, че щели да си отложат 

заседанието поради някаква си причина. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви, господин Чаушев. Нямате друг доклад? Благодаря. 

Господин Димитров, искахте думата. Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само за сведение да прочета един 

входящ номер – № ЦИК-00-595. Той е разпределен на мен и госпожа 

Цанева и е свързан с участието в тази онлайн конференция, която е 
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Девета конференция на Българската асоциация за избирателни 

системи, в която ще участваме след обяд. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви, господин Димитров. 

Госпожо Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали можете да се 

запознаете с писмо от господин И. К. Получено е по електронната 

поща и е във връзка с издаване на удостоверение за документиране 

на неговото участие в различни избирателни комисии. С този е-mail 

ни съобщава, че по неизвестни причини удостоверението не е 

получено и ни предоставя физически адрес в гр. Варна, както и е-

mail, на който да го изпратим. 

Така че предлагам протоколно решение да го изпратим на 

посочения адрес и е-mail. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Йосифова. Има ли други 

предложения? 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото и по 

електронна поща, и по обикновена поща. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Имате ли друг доклад, госпожо Йосифова? Не, благодаря. 

Уважаеми колеги, и аз ще ви докладвам няколко неща. 

Първо, за сведение с вх. № ЧМИ-01-49 и ЧМИ-01-50 от 

30.11.2020 г. сме получили преписи от указ на държавния глава за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община 

Камено, област Бургас, на 28.02.2021 г., и вторият Указ № 254 от 
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26.11.2020 г. е за насрочване на частичен избор за кмет на кметство 

Николаево, община Плевен, област Плевен, за 28.02.2021 г. 

Тези два указа са за сведение. С тях дотук насрочените 

частични избори за 28.02.2021 г. са осем. 

Уважаеми колеги, спомняте си, че по наше протоколно 

решение от 02.07.2020 г. за очилата бяхме определили срок до 

30.11.2020 г.  

Правя предложение този срок да бъде удължен до 

14 декември 2020 г., за да може, който не е имал възможност, тъй 

като се получиха включително и разминавания с представяне на 

документи, плащането да се извърши по-късно.  

Моето предложение е този срок с протоколно решение да 

бъде удължен до 14 декември 2020 г. 

Има ли, колеги, други предложения?  

Ако няма, колеги, моля, процедура по гласуване на 

протоколното решение. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, в т. 4 от дневния ред, когато докладвах за 

гражданските договори и за електронните подписи и след решението 

на ЦИК да бъдат издадени електронни подписи на членовете на 

Централната избирателна комисия, които нямат такива, забравих да 

помоля за утвърждаване на разхода за издаването на въпросните 

електронни подписи, за когото от членовете на ЦИК има нужда. 

Така че моля за одобряване на разход в размер до 1000 лв. – 

те са доста по-малко – за издаване на електронните подписи на 

членовете на Централната избирателна комисия.  

Моля, процедура по  гласуване. 
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева);   против –   1 (Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-02-56/1 от 26.11.2020 г. в 

Централната избирателна комисия се получи писмо от председателя 

на Народното събрание във връзка с извършването на ремонта на 

сградата на бул. „Дондуков“, с което ни бяха предложени четири 

помещения, за да бъдат предоставени на Централната избирателна 

комисия за нейните нужди. 

В понеделник, 30 ноември 2020 г., членове от Централната 

избирателна комисия извършихме оглед на въпросните помещения. 

Правя предложение да отговорим на госпожа Караянчева. Има 

проект на писмо, изготвен във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешно заседание. Проектът на писмо е с № 4853. 

Колеги, можете да се запознаете с писмото и, ако имате 

предложения, съм на разположение. 

Колеги, има ли предложения по текста на отговора до 

госпожа Караянчева?  

Колеги, ако няма други предложения, процедура по гласуване 

на протоколното решение за изпращане на писмото. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, има ли други доклади по точките от 

дневния ред за днес? 
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Ако няма други доклади, закривам настоящото заседание. 

Насрочвам следващо заседание на Централната избирателна 

комисия във вторник, 08.12.2020 г. от 10,30 ч. 

Благодаря ви. 

 

(Закрито в 12,55 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Силва Дюкенджиева 

 

   СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 


