
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 261  

 

На 8 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, Димитър Димитров 

2. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки. 

Докладват: Ерхан Чаушев, Бойчо Арнаудов, 

Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Мария 

Бойкинова  

3. Доклад относно писмо на Министерския съвет за 

дистанционно електронно гласуване.  

Докладва: Бойчо Арнаудов 

4. Разяснение по обществената поръчка за доставка на 

специализирани устройства за електронно машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов  

 

5. Разни. 

Докладва: Катя Иванова, Емил Войнов, 

Николай Николов, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Цанева  
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ПРИСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина Стефанова, 

Таня Йосифова, Мирослав Джеров, Цветанка Георгиева.  

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Силва Дюкенджиева  – зам.-председател на комисията. 

 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър 

ден колеги. Откривам заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

По дневния ред има ли други желаещи да се включат?  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в точка втора.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в точка втора.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в точка пета.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да ме включите в точка 

първа. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други 

колеги за включване в дневния ред? Няма.  

Моля, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълненията.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.  

Колеги, първа точка – Доклади относно искания за 

изплащане на възнаграждения на ОИК.   

Господин Николов, заповядайте.  
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, постъпило е 

искане с вх. № МИ-27-328 от 04.12.2020 г. от Общинската 

избирателна комисия в Левски. Общинската избирателна комисия ни 

информира, че е провела едно заседание на 17 ноември, както и три 

дежурства, дадени на 16 и 18 ноември и на 1 декември. Всички тези 

четири по същество събития, за които се търси възнаграждение, са 

във връзка с постъпил сигнал в общинската избирателна комисия 

именно на първата дата – 16 ноември, когато е дадено дежурство за 

неотстраняване на несъвместимост от страна на кмет на кметство 

Стежерово, община Левски. Съответно на всяка една от датите са 

изпълнени следните дейности: 

На 16 ноември дежурство, приет е сигналът. Направена е 

справка в Търговския регистър за наличие на едноличен търговец на 

съответния кмет на кметство, който е наличен към 16 ноември.  

На 18 ноември по време на дежурството е изготвено писмо до 

председателя на Общинския съвет – гр. Левски, във връзка с чл. 41, 

ал. 3. На същата дата е изготвено писмо до изпълнителния директор 

на Агенцията по вписванията относно наличие на едноличен 

търговец.  

На 1 декември е изготвено писмо до кмета на кметство 

Стежерово, с което му е предоставена възможност за съответните 

възражения. 

На 17 ноември по време на заседанието, на което са 

присъствали 11 членове на Комисията, т.е. целият състав, е 

разгледан сигналът. Взето е решение за отправяне на искания до 

Агенцията по вписванията и за отправяне на искане до председателя 

на Общинския съвет. И така, общо за трите дежурства: в 

дежурствата са участвали по двама от членовете на комисията, на 16 

ноември, на 18 ноември и на 1 декември, съответно председател и 

заместник-председател, председател и член и председател и 

секретар. Така че общо търсената сума за тези три дежурства и едно 

заседание е 966 лв. и 91 ст. Във връзка с разглеждане на този сигнал, 

преписката е комплектувана в цялост. Към искането са представени 
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съответните справки, копие от протокола от проведеното на 

17 ноември заседание и копие от решение № 172 на Общинската 

избирателна комисия в гр. Левски.  

Така че предлагам да се приеме решение за изплащане на 

възнаграждение за трите дежурства и заседания в размер общо на 

966 лв. и 91 ст.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на господин Николов за изплащане на 

възнаграждението на ОИК – гр. Левски.  

Има ли други предложения? Няма.  

Моля, процедура на гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма.  

Господин Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-327 от 

3.12.2020 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение от 

ОИК – Борино, за проведено заседание на 01.12.2020 г., на което са 

присъствали заместник-председател – 1, секретар – 1, и 6 членове. 

На заседанието колегите предсрочно са прекратили правомощията 

на общински съветник. По преписката има съответната счетоводна 

справка и контролен лист. Предлагам да се изплати възнаграждение 

на членовете на ОИК – Борино, като сумата с осигуровките е 433 лв. 

и 58 ст.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада.  

Има ли други предложения?  

Моля, процедура по гласуване за възнаграждението на ОИК – 

Борино.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма.  

Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам преписка с вх. № МИ-

27-329 от 04.12.2020 г. Писмо е постъпило, подписано от 

председателя и секретаря на Общинската избирателна комисия в гр. 

Кубрат, област Разград, с което се иска изплащане на 

възнаграждения за дежурство, което е дадено от председателя, 

заместник-председателя и един член. И още едно дежурство. 

Първата дата е 23 ноември, втората дата е 25 ноември. Второто е 

дадено само от председателя.  

На първото дежурство е комплектувана документацията по 

преписка, свързана с искането на председателя на Общинския съвет 

в гр. Кубрат във връзка със смяната на един член на Общинския 

съвет с друг. На второто – това е извършено преди това. Основание 

е, че въпросният член не е положил клетва и въобще не е присъствал 

на заседание и въобще не се интересува от тази си позиция.  

На второто председателят е присъствал на сесията, на която 

новоизбраният член на общинския съвет е положил клетва. Общата 

сума, която се иска да бъде изплатена, е 238 лв. и 7 ст., заедно с 

осигурителните вноски. Имаме счетоводна справка, както и 

контролен лист.  

Предлагам да утвърдим изплащането на тази сума.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на господин Димитров за изплащане на 

възнаграждението на Общинската избирателна комисия в гр. Кубрат. 

Има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 
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Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма.  

Колеги, в точка първа други доклади има ли? Няма. 

 

Преминаваме към точка втора – Доклади по 

административни и административно-наказателни преписки. 

Господин Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам ви преписка ЕП-09-416 от 

10.11.2020 г. от Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура – Силистра. Иска се информация, извършване на 

проверки за едно лице дали е подавало заявление по чл. 16, ал. 3 от 

ИК, с искане за съответните евентуални доказателства по случая. И 

да се посочат условия, при които се заличават лица от съответните 

списъци на заличени лица. Със съответен номер сме искали и от 

„Информационно обслужване“ справка за декларацията по чл. 16 от 

ИК, доколкото става въпрос за гласуване извън страната. С вх. № 

ЕП-00-43 от 01.12.2020 г. сме получили съответния отговор, поради 

което предлагам да отговорим на Окръжен следствен отдел към 

Окръжна прокуратура – Силистра, за установените факти и да 

уточним как е редът за съответното вписване и съответно заличаване 

от тези списъци. И да изпратим съответното писмо.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на господин Чаушев. Има ли други предложения? 

Няма. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С входящ № ЕП-09-416/3 от 10.11.2020 г. 

от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Силистра, 

се иска идентична информация по отношение на друго лице, също 
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гласувало в чужбина. Същата информация за декларацията по чл. 16 

от ИК и реда за заличаване, съответно и вписване в списъците със 

заличени лица. С писмо вх. № ЕП-00-44 от 01.12.2020 г. сме 

получили съответната справка по отношение на декларацията по 

чл. 16 от ИК от „Информационно обслужване“. Предлагам по същия 

ред да се изпрати писмо до Окръжна прокуратура – Силистра, 

Окръжен следствен отдел, със събраната от ЦИК информация и 

уточнения по случая.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото до 

Прокуратурата в Силистра.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма.  

Господин Арнаудов, заповядайте.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило едно постановление от Районна 

прокуратура – Горна Оряховица, с вх. № МИ-09-83. 

Постановлението е за отказ за образуване на наказателно 

производство и прекратяване на преписката, поради това че е налице 

основание, изключващо образуване на наказателно производство, 

визирано в разпоредбата на чл. 24, ал. 1, точка 6 от Наказателния 

кодекс, а именно, че спрямо същото лице и за същото престъпление 

има постановление за прекратяване на делото. 

Докладвам ви го за сведение.  

Още една преписка от Районна прокуратура – гр. Плевен, с 

вх. № ЕП-09-522 от 3.12.2020 г. Отново е постановление за отказ да 

се образува досъдебно производство, като мотивите за това са, че за 

посоченото лице е установено, че е български гражданин. Като такъв 

притежава европейско гражданство и че фактически към датата на 
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изборите и голям период от време преди това живее и работи в 

страна – членка на Европейския съюз.  

Приемат, че е налице маловажен случай и деянието поради 

своята малозначителност е с явно незначителна степен на 

обществена опасност и следва да се приложи разпоредбата на чл. 9, 

ал. 2 от Наказателния кодекс. Във връзка с това прекратява 

преписката.  

За сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли 

други предложения? Няма. Остават за сведение.  

Господи Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, Окръжен следствен 

отдел, Окръжна прокуратура – Разград, им изпращаме отговор със 

заверено копие от декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 350, ал. 1 от 

Изборния кодекс на едно лице. Те желаят да им изпратим. Гласувал 

е на изборите за Европейски парламент. 

Моля, да гласуваме изпращане на придружително писмо с 

исканата декларация.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева); против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само да съобщя, входящ номер на 

искането от Окръжен следствен отдел – Разград, ЕП-09-526 от 

07.12.2020 г.  

Следващото е на една друга кореспонденция с Окръжен 

следствен отдел, Окръжна прокуратура – Перник. Входящ № ЕП-09-

434/2 от 01.12.2020 г. Следовател К.  желае,  след като ни 

информира, че има досъдебно производство по описа на Окръжен 
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следствен отдел в ОП – Перник, и съгласно указания на 

наблюдаващия прокурор молят да им предоставим заверени по 

надлежния ред копия на всички документи, които са подписани от 

лицето Д.  с посочено ЕГН в деня на избора, който гласува за 

членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г. в Обединените 

арабски емирства, Генералното консулство на Република България в 

гр. Дубай. Моли за бърз отговор.  

Изготвено е писмо със заверено копие от списъка на 

гласували извън страната в тази секция № 142 в ОАЕ – Дубай, както 

и заверено копие от декларацията, попълнена от същото лице.  

Моля, да го подложите на гласуване.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на господин Баханов. Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова); против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото е ЕП-09-521 от 

03.12.2020 г. от Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжен 

следствен отдел. Във връзка със следствено дело № 258/2020 молят 

да им изпратим решенията на Централната избирателна комисия, с 

които е определен съставът на избирателна секция № 131. Това е в 

гр. Кишинев, Молдова, както и допълнителна страница към списък 

на гласували извън страната в изборите за членове на Европейския 

парламент в същата секция № 131, където Й.  е вписан като 

гласувал. Става въпрос за едно лице гласоподавател, упражнил 

правото си на глас.  

Подготвено е подробно писмо как може да се гласува извън 

страната. Съответно са приложени исканите от следователя П.  

документи,    които    изброих  преди    малко.   Моля,  да     
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гласуваме  текста на писмото и изпращането на заверени копия от 

исканите документи.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на господин Баханов за изпращане на писмото, 

заедно със заверени копия на документите.  

Има ли други предложения? Няма.  

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Две постановления за отказ за 

образуване на наказателно производство, и двете са от Районна 

прокуратура – Разлог.  

Едното е с вх. № МИ-09-82 от 2.12.2020 г. Извършена е 

проверка по повод подаден от Централната избирателна комисия 

списък с лица, гласували в нарушение на Изборния кодекс, и 

евентуално за извършване на проверка за наличие на престъпления 

по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс. По отношение на едно лице 

се е установило, че е с постоянен адрес в Якоруда. Заживяло на 

съпружески начала с друго лице в с. Филипово, община Банско. 

През 2017 г. е регистрирала и там настоящ адрес, което е видно от 

разпечатка от регистрите на МВР. Живее постоянно на този адрес, 

който е регистрирала като настоящ. На изборите за общински 

съветници и кметове на 27.10.2019 г. гласувала в община Банско, 

секция 23, тоест по настоящия ѝ адрес.  

Прокурорът намира, че случаят не е бил осъществен от 

обективна и субективна страна, състав на престъпление по чл. 168, 

ал. 1 на Наказателния кодекс.  

Изброяват се условията по чл. 396, ал. 1 от Изборния кодекс 

кои имат право да гласуват. Живели са най-малко през последните  

шест месеца в съответното населено място.  
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Счел е, че по преписката не са установени данни за нито едно 

от посочените в цитираната законова разпоредба хипотези, в това 

число и за визираната в сигнала такава. Прокурорът е установил, че 

Ю.   е  упражнила   правото   си   на глас по настоящ адрес, на който 

е живяла повече от шест месеца преди произвеждането на изборите 

за местна власт през 2019 г.  

Счита, че следва Прокуратурата да откаже да се намеси и да 

образува наказателно производство. Прекратява преписка 

№ 1033/2020 по описа на Районна прокуратура – гр. Разлог.  

Само искам да отбележа, че за пълнота е могло да се напише, 

че лицето наистина е гласувало в противоречие с Изборния кодекс, 

тъй като не е подало заявление в изискуемия от закона срок за 

гласуване по настоящ адрес с оглед на тази фактическа обстановка, 

която е описана. Предлагам да остане за сведение и да се приобщим 

към изводите, направени от прокурора при Районна прокуратура – 

Разлог.  

Следващото е идентично, с вх. № МИ-09-81 от 2.12.2020 г.  

След извършена проверка се е установило, че едно лице от 

Благоевград с постоянен адрес, живее в Банско, където още през 

2013 г. имало регистриран свой настоящ адрес, видно от 

разпечатките на регистрите на МВР. Живее постоянно там до 

2019 г., до местните избори. Гласува в секция № 5 в гр. Банско. 

Вписан е под чертата в избирателния списък в избирателната секция, 

след което е упражнил правото си на глас.  

Отново същите аргументи на Прокуратурата, същият 

прокурор при Районна прокуратура – Разлог, че не са установени 

данни за наличие на престъпление, а лицето е гласувало в място, в 

което е живяло повече от шест месеца преди произвеждането на 

изборите за местна власт през 2019 г. Пропуснато е, че лицата следва 

да заявят желанието си да гласуват по настоящ адрес, тоест пак е 

гласувано в нарушение на Изборния кодекс, без това лице да има 

право да гласува.  

* * * 
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С оглед на описаната фактическа обстановка, явно 

прокурорът е счел, че става въпрос за формален пропуск и е 

прекратил преписката. 

Предлагам да остане за сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения освен предложението на господин 

Баханов. Няма. Остават за сведение.  

Колеги, прекъсваме за пет минути.  

* * * 

Колеги, продължава заседанието.  

Госпожо Бойкинова, заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

решение на Административен съд – София-град, по дело № 7839 от 

2020 г., с което оставя в сила решението на Софийския районен съд, 

93-ти състав, за отмяна на решението на Централната избирателна 

комисия за наложена имуществена санкция на „Инвестор БГ“ АД за 

нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК. За да 

постанови това решение, съдът в мотивите си приема, че правилно 

Софийският районен съд е приел, че актът е съставен в отсъствие на 

нарушителя в нарушение на разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, 

което според АССГ нарушение винаги и еднозначно е възприемано 

от съдебната практика като съществено нарушение, което не е така, 

защото точно АССГ има вече решение, с което се приема обратно, 

че макар и актът да е съставен в отсъствие на нарушителя, с 

връчването му на нарушителя и даването на срок да представи 

възражение не се нарушава правото му на защита. Още повече, че 

решенията на Централната избирателна комисия са публични. Те се 

публикуват на интернет страницата на ЦИК, както и се обявяват в 

БТА, и съответно всички доставчици на медийни услуги с оглед 

предмета им на дейност се уведомяват за тези решения на 

Централната избирателна комисия.  

Докладвам ви го за сведение. Няма присъдени разноски както 

на първата, така и на касационната инстанция.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, аз ще ви докладвам няколко преписки.  

С вх. № НС-00-25 от 7.12.2020 г. в Централната избирателна 

комисия     беше      получена    жалба     от     господин   А. Ч.   

срещу решение на ЦИК, обявено със съобщение на 30.11.2020 г. 

Това е решението, с което Централната избирателна комисия 

удължи срока за подаване на заявление за участие в процедурата по 

обществената поръчка. Жалбата е входирана, комплектувана и е 

изпратена още вчера във Върховния административен съд. За 

съжаление, в момента не мога да ви кажа за кога е насрочена. Няма 

насрочване все още. Тази жалба я докладвам на ЦИК.  

Следващото нещо, което искам да докладвам, е с вх. № ЕП-

09-318/1 от 18.11.2020 г. Получили сме писмо от Софийска градска 

прокуратура, Следствен отдел, с което следователят ни задава доста 

въпроси. Те са свързани с лице, гласувало според ГРАО в нарушение 

на Изборния кодекс. 

Колеги, предлагам ви проект на отговор до следователя, с 

което съответно обясняваме, че лицето не е подавало заявление за 

гласуване извън страната по електронен път, нито през интернет 

страницата на ЦИК. Съответно, че Централната избирателна 

комисия не разполага с постоянен или настоящ адрес на членовете 

на секционната избирателна комисия в Чикаго. Виждате проекта за 

отговор. Ако имате предложения, ако няма, да гласуваме проект на 

отговор за изпращане на Следствения отдел на Софийска градска 

прокуратура.  

Има ли друго предложение? Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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 Цанева); против – няма.  
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Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание с вх. 

№ ЦИК-09-212 от 4.12.2020 г. има качена една докладна от господин 

Румен Цачев, за директор на дирекция „Администрация“, относно 

изпращане на писмо до Софийска районна прокуратура с копие до 

Четвърто районно управление на МВР. Става въпрос за следното. 

През 2010 и 2015 г. са образувани досъдебни производства във 

връзка с установена липса на служебен лаптоп, който е бил 

собственост на ЦИК и през 2015 г. е заведена преписка във връзка с 

установена липса на служебен мобилен телефон, който също е 

собственост на ЦИК. Във връзка с извършване на годишната 

инвентаризация за 2020 г. на активите на Централната избирателна 

комисия е необходимо да бъде изпратено писмо, за да бъдем 

уведомени дали са взети съответните мерки, дали са прекратени 

преписките и на какъв етап е проверката.  

Виждате проекта на писмо качен в моя папка. До Софийска 

районна прокуратура, с копие до началника на Четвърто районно 

управление на МВР в София.  

Моля, за гласуване, ако нямате други предложения.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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 Цанева); против – няма.  

Колеги, има ли други колеги в тази точка? Няма.  

 

Преминаваме към точка трета – Доклад относно писмо на 

Министерския съвет за дистанционно електронно гласуване.  

Господин Арнаудов, заповядайте.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № ЦИК-03-6/6 от 7.12.2020 г. е постъпило 

едно писмо от Администрацията на Министерския съвет, от 

директор на дирекция „Електронно управление“, което е адресирано 

до Държавна агенция „Електронно управление“, както и до 
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Централната избирателна комисия. С това писмо се разрешава на 

Държавна агенция „Електронно управление“ да си удължи срока за 

изпълнение на проекта с три месеца. Става въпрос за срока за 

изграждане и внедряване на системата за дистанционно електронно 

гласуване.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

засега писмото е за запознаване. Ще направим работна група друг 

ден.  

Колеги, преминаваме по точка четвърта – Разяснение по 

обществената поръчка за доставка  на специализирани устройства за 

електронно машинно гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-6/4 от 07.12.2020 г. Писмото е от потенциален 

участник в обществената поръчка за доставка на 9600 

специализирани устройства за електронно машинно гласуване. И с 

него иска от Централната избирателна комисия разяснения по 

документацията за обществената поръчка, като задава четири 

въпроса.  

Искането за разяснение е постъпило на 05.12.2020 г. в 

10.00 часа, т.е. два дни преди изтичане на срока за подаване на 

заявления за участие. А съгласно точка 50 от документацията, 

лицата могат да поискат разяснение до пет дни преди изтичане на 

срока за подаване на заявления. В този смисъл е изготвено и 

становище с вх. № ЦИК-00-600/3 от 7.12.2020 г., което е в моя папка. 

Може   да   се   запознаете   с   него.   То   е  от   експерти   В. Ю.  и 

К. Г..  

На основание чл. 33, ал. 3 от Закона за обществените поръчки 

възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило 

след определения срок.  

Поради горното, докладвам писмото за сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма 

други предложения.  
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Колеги, минаваме към точка пета – разни.  

Госпожо Иванова заповядайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило едно питане от редактор на 

вестник „Марица“ с вх. № НС-21 от 3.12.2020 г. С въпросното 

писмо – питане,   госпожа   Х. Г.   ни казва, че във връзка с 

тематични разработки на вестника, свързани с различни аспекти на 

предстоящите парламентарни избори, се обръщат към Централната 

избирателна комисия с молба да даде експертно мнение по следния 

въпрос: как и доколко сигурно ще се гарантира упражняването на 

конституционното право на глас на заразените с КОВИД 19 и 

карантинирани български граждани на парламентарните избори през 

2021 г.  

В тази връзка във вътрешна мрежа в моя папка съм 

подготвила проект на писмен отговор, с който ви моля да се 

запознаете. Същият е в унисон и с вече изразеното становище от 

нашите говорители по подобни запитвания в обществените медии.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Иванова. Има проект на писмо. 

Моля, да се запознаем.  

Колеги, има ли други предложения по текста на писмото?  

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване 

на писмото до госпожа Г.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); 

против – 1 (Паскал Бояджийски).  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Иванова, имате ли друг доклад? 

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-00-545/4 от 03.12.2020 г. Писмото е от ЦПО „Кибер 
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Академия“ и ни информират, че на 11.12.2020 г. ще проведат 

обучение по корпоративна сигурност. Тъй като темата не касае 

Централната избирателна комисия, докладвам го само за сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам ви писмо с вх. № МИ-06-

815 от 04.12.2020 г. от кмета на община Ветово. Към писмото е 

приложена заповед на кмета от 18.11.2020 г., както и протокол за 

отваряне на архивно помещение № 1, което се е случило на 

19 ноември, както и протокол от 26.11.2020 г. на кмета за отваряне 

на същото архивно помещение. Отварянето на 18 ноември и на 26 

ноември е извършено с цел предаване на „Държавен архив“ на 

изборните книжа и материали от произведените през 2015 г. редовни 

местни избори, национален референдум, както и частични местни 

избори за кмет на кметство.  

Докладвам ви тази информация за сведение. Предадени са 

съответните документи след изтичането на петгодишния срок. Така 

че съгласно Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. докладвам тази 

информация за сведение.  

Докладвам ви един имейл, получен на електронната поща на 

ЦИК с вх. № ЕП-06-45 от 8.12.2020 г., към който е приложен 

протокол от община Русе. В протокола се удостоверява, че на 

07.12.2020 г. в изпълнение на заповед № РД-01-32-86 от 11.11.2020 г. 

на кмета на общината съответната комисия в тричленен състав 

съгласно Решение № 1244-МИ е отворила помещение, склад 7 и 

склад 10, за извършване на експертиза и предаване на изборни 

книжа и материали на „Държавен архив“ – Русе, които са във връзка 

с произведените през 2014 г. избори за членове на Европейския 

парламент, на първо място. На второ място, редовните избори за 

общински съветници и кметове през 2015 г., както и националния 

референдум през 2015 г.  

В протокола е отразено, че чувалите и торбите са намерени в 

ненарушена цялост и са подредени съответно в секции и номер.  
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Докладвам тази информация също за сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Две – три писма, някои за сведение, 

други с отговор. Входящ № ЦИК-00-5-95/3 от 03.12.2020 г., с което 

сме получили разяснение как може да се участва, регистрира във 

въпросната онлайн конференция. Конференцията мина. Това е за 

сведение. 

Има две писма – ЦИК-11-104 от 04.12.2020 г. и ЦИК-11-104\1 

от 07.12.2020 г.  

Господин Недялков ни е попитал как може да стигне до 

определени резултати от изборите от 2017 и 2019 г. Втория път ни е 

напомнил, че ни е попитал. Отговорът му е в моята папка. 

Във връзка с получено от Вас писмо Ви информираме, че 

база данни с резултатите от всички произведени избори е достъпна в 

машинно четим формат на страницата на ЦИК, в рубриката „Архив 

за проведени избори“.  

Тъй като той втория път е посочил телефона си, неофициално 

се свързах с него и му обясних, че това е единственият формат, в 

който се поддържа този архив. Той се интересува от някакъв друг 

формат, както и защо трябва да върши толкова много работа. В 

смисъл наготово, ако може ние да му я свършим. Това е писмото.  

От същия порядък е и писмото ЦИК-07-161/1 от 07.12.2020 г. 

Ако си спомняте, на предишното заседание гласувахме писмо до 

господин Х.,   който   се   интересуваше от същите избори 2017 – 

2019 г., както и равнище на агрегация, което е по области или по 

райони на планиране. Той ни е изпратил писмо, с което е благодарил 

учтиво за това, че сме му отговорили. И моли да му посочим, ако 

съществува англоезична версия на уеб сайта и заедно с резултатите, 

както и бихме ли могли да му предоставим някакъв линк към същите 

резултати, който да бъде в друг формат. Писал съм му кратко писмо. 
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Във връзка с Ваше писмо еди-кое си Ви информираме, че 

базата данни от архиви на проведени избори в Централната 

избирателна комисия съществува само на български език.  

Ако искате да гласуваме този отговор, тъй като ще трябва да 

го преведем.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

виждате предложението за отговор до господин Х.  

Има ли други предложения? Ако няма, моля процедура по 

гласуване. Заедно с предложението да бъде преведено.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Написал съм за превод като 

резолюция.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моля, 

гласувайте.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); 

против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам още едно кратко писмо от 

госпожа       А.              , това     е    адресът,    № НС-22-9 от 

30.11.2020 г.  

Здравейте,  

Аз съм български гражданин. Живея във Великобритания. 

Бих желала да гласувам от Лондон на парламентарните избори през 

м. март. Може ли да ми обясните как става това. 

Отговорил съм. Може да гласувате във всяка създадена 

избирателна секция извън територията. Списък на населените места 

ще бъде публикуван, след като президентът определи датата на 

изборите. Гласуването става с представяне на валиден документ за 

самоличност и след попълване на декларация, която ще получите от 

секционната избирателна комисия.  

Искате да пиша в една от създадените секции вместо във 

всяка.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – 1 (Ивайло 

Ивков).  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз присъствах на втори, трети и 

четвърти панел на VІІ национална конференция на БАИС. След обяд 

на първия ден, тъй като имахме заседание, имаше три доклада, от 

които единият някакво съавторство.  

Вторият беше един общ преглед на последните избори след 

1991 г. Не мисля, че той представлява интерес.  

Третият беше обсъждане на американските избори.  

Ако ви интересува моя принос. Това беше една графика, 

която показва как се гласува в секциите, в които има по-малко от 300 

избиратели. И в този смисъл хипотетично, кои биха били партиите, 

които най-много биха били засегнати, ако останеше режимът, при 

който на едно място може да се ползва хартия, на друго не. Мога да 

ви покажа слайда. „Най-облагодетелствана“ в този смисъл, говорим 

за хипотетична ситуация, би била партията БСП, следвана от 

партията ДПС и най-силно засегнати биха били всички партии, 

които не са представени в Парламента. Там има една средна и те са 

17 процента под средната. Всички други са нагоре.  

Не сме го обсъждали в СИК. Обсъждаме едно хипотетично 

разпределение. Всеки може да си го направи, като извади от 

машинно четимия формат необходимата информация. Национална 

конференция – избирателни системи, се провежда веднъж годишно 

от една организация, която Михаил Константинов е основал. Той 

вече не се занимава с нея, но той беше докладчикът по 

американските избори.  



21 

 

Аз съм представил едно разпределение, което съществува на 

страницата на ЦИК, но никой не си е направил труда да го представи 

в този вид. То е какво е разпределението на гласовете, които са 

подадени в секции под 300 избиратели, и съм го свързал с една 

ситуация, която не се е случила дори. Всичко това е публична 

информация.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

нека да приключим.  

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, напомням ви, че от 

„Информационно обслужване“ ни уведомиха за липсваща 

информация във връзка с поддържането на регистър на назначените 

за членове на общинските избирателни комисии за този период от 13 

октомври. На 24 ноември ние взехме решение да бъде публикувана 

информацията за приетите решения от ЦИК в платформата на 

„Информационно обслужване“. Така че тази информация е 

предоставена от отговорните длъжностни лица. И в този смисъл е 

подготвено писмо до „Информационно обслужване“, изпълнителния 

директор господин Филипов. Моля да го видите във вътрешната 

мрежа. Предлагам да го изпратим. Да го уведомим за предоставената 

информация. По отношение на издаването на удостоверенията 

предлагам да уеднаквим практиката на тези удостоверения за ОИК с 

издаването на удостоверения за народни представители и за членове 

на Европейския парламент, за което ще изпратим бланката образец, 

въз основа на която да се генерират конкретните удостоверения.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Солакова.  

Има ли други предложения? Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 
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Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви една докладна 

записка във връзка с готвения график за обществените поръчки през 

2021 г., както и с оглед на договора за осигуряване на самолетни 

билети и изпълнението на този договор. Предоставя се информация 

за изплатената сума за 2020 г. за срока на периода от декември 

2019 до ноември 2020 г. Виждате общо платената сума е много 

далеч под прага 70 000 лв. без ДДС. В този смисъл се предлага с 

оглед и на предстоящите редовни избори през 2021 г., както и 

очакваните частични или нови избори за местни органи на власт, не 

се провежда процедура, с оглед на стойността, тъй като тя при 

всички случаи ще бъде на стойност, много по-малка от 30 000 за 

12 месеца, с оглед на изразходваните средства.  

Докладвам ви го за запознаване. Ще бъде предмет на 

обсъждане при окончателното приемане на графика на 

обществените поръчки за догодина.  

Информирам ви за получено писмо от „ДИАЛОГ ПЛЮС“ 

ООД във връзка с писмо, което изпратихме и обърнахме внимание 

на изпълнението на договора, сключен с това дружество за 

извършване на преводи. Централната избирателна комисия 

констатира някои неточности във връзка с ползваната терминология, 

особено в преводите на английски език, както и това, че не се 

изпълнява договорът в частта относно посочването на имената на 

конкретния преводач. Те са ни изпратили писмо, с което искат да им 

предоставим по-конкретна информация извън тази обща.  

Предоставена е една информация от служители от 

администрацията, които следят изпълнението на договора. 

Публикувана е тази информация във вътрешната мрежа. Тя съдържа 

като структура справка по организацията на дейностите по 

извършване на превода и в частта по изпълнението на договора.  

По отношение на терминологията се установява, че тази 

терминология не е еднозначна и не е еднаква, включително в 
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Изборния кодекс, както и на нашата страница. Има възприета 

терминология по отношение на наименованието например на 

Централната избирателна комисия в два варианта. Няма конкретно 

предложение кое да се използва. Още повече, че на страницата на 

ЦИК се използват и двете понятия.  

В този смисъл считам, че не дължим конкретен отговор на 

този етап. Защото нашата идея беше да обърнем внимание от 

момента, в който сезирахме дружеството. Досега стриктно се 

изпълняват сроковете, както и посочването на имената на 

съответните преводачи. В момента, в който по изпълнението се 

констатира некачествено изпълнение на превода, тогава ще имаме и 

писмо, с което ще ги информираме конкретно.  

Докладвам ви само за сведение както информацията, така и 

писмото от дружеството.  

Представям на вниманието ви една докладна записка във 

връзка с изплатени средства за транспортни разходи за пътуване от 

местоживеене до месторабота и обратно от м. януари до м. юли 

2020 г. Осчетоводени за м. януари са разходи, извършени през м. 

декември 2019 г.  

Виждате в докладната записка информацията по спазване на 

изискването за отчитането, както и основанието за изплащането на 

тези разходи.  

Предлагам да приемем решение за одобряване на средствата 

за периода до 30 юни 2020 г., които са възстановени за извършени 

транспортни разходи за пътуване с лично превозно средство за 

периода м. декември 2019 – м. юни 2020 г.  

Докладна записка ЦИК-09-214 от 08.12.2020 г.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли 

колеги, други предложения?  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 
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Стойчева, Таня Цанева); против – 2 (Мария Бойкинова, Николай 

Николов).  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение. Получихме 

преписи от Решение № 891 от 04.12.2020 г. на Министерския съвет. 

Проектът беше изпратен в ЦИК за съгласуване, свързан с 

програмните бюджети и промяна в областите на политики и 

функционални области в Министерството на отбраната. За сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Цанева, заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от A-WEB с 

вх. № ЦИК-07-114, с което ни уведомяват, че вече е публикувано 

електронното издание на Асоциацията за м. ноември. Подготвя се 

следващото за месец декември. Ако имаме събития, които бихме 

могли да споделим и можем да изпратим, или произведени избори. 

За сведение го докладвам.  

Докладвам ви за сведение второ писмо от A-WEB, с което ни 

информират, че е променено лицето, което представлява 

Централната избирателна комисия на Доминиканската република.  

За сведение ви докладвам и писмо от Института за 

демокрация и избор на помощ, с което ни съобщават, че на 16 

декември, от 13.00 часа брюкселско време ще се проведе семинар, 

уебинар на тема: „Протекция на демократическите политики от 

мръсни пари. Използване на онлайн технологиите за промотиране на 

прозрачност във финансовата политика“.  

Докладвам ви писмо от Европейската комисия, Департамент 

– JUST-CITIZENSHIP-ELECTIONS, с което ни информират, че на 3 

декември приключва приемането на европейския демократичен 

екшън план. Дадена е страница, на която може да се види, засега на 

английски, френски и немски, като се очаква в скоро време да се 

публикува и на другите официални езици на Европейския съюз. Това 

за сведение. 
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Докладвам    ви    за     сведение     писмо    от   И. Б.    

Писмото е с вх. № НС-20-2. Изпраща ни линк към интервюто на 

председателя на Комисията в нейно предаване. Това за сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Имате ли 

друг доклад госпожо Цанева? Няма.  

Уважаеми колеги, аз искам да ви докладвам за последващо 

одобрение две писма. Първото писмо е до „Информационно 

обслужване“. Спомняте си, че на предишното заседание приехме 

решение да бъдат издадени електронни подписи на колегите Емил 

Войнов, Димитър Димитров и Николай Николов. Одобрихме 

разхода, но не беше докладвано самото писмо. Така че моля за 

последващо одобрение на писмото до „Информационно 

обслужване“ за издаване на електронните подписи.  

Има ли други предложения? Няма.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – 1 (Ерхан 

Чаушев).  

Моля за последващо одобрение. Изпратена е справка на 

Общинската избирателна комисия – Добричка, на която беше 

допусната една техническа грешка при изплащане на 

възнаграждения. Затова моля за последващо одобрение. Ние сме 

изпратили коригирана справка на 3 декември 2020 г., така както 

трябва да бъде на Общинската избирателна комисия в община 

Добричка. Моля за последващо одобрение.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.  



26 

 

Уважаеми колеги, правя предложение днес, след като започне 

работа Комисията по обществената поръчка във връзка с доставка на 

машините за гласуване, да бъде качено съобщение на страницата на 

Централната избирателна комисия къде могат да бъдат видени 

участниците, подали заявление за участие в процедурата по 

обществена поръчка.  

Има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.  

Уважаеми колеги, поради изчерпване на точките от дневния 

ред, закривам заседанието.  

Насрочвам следващото заседание на Централната 

избирателна комисия за утре, 9 декември, от 14.00 часа.  

Благодаря ви. 

 

(Закрито в 12,25 ч.) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Силва Дюкенджиева 

 

СЕКРЕТАР:  

   Севинч Солакова  

 

 

 

Стенограф: 

Силвия Михайлова 


