
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 265 

   

На 18 декември 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на писмо до министъра на финансите. 

 Докладва: Севинч Солакова 

2. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори. 

 Докладва: Николай Николов  

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

 Докладва: Николай Николов 

4. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки. 

 Докладва: Николай Николов 

5. Разни 

 Докладва: Паскал Бояджийски 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил 

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

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски и Таня Цанева. 

 

Заседанието бе открито в 16,10 ч. и председателствано от 

госпожа Кристина Стефанова – заместник-председател.  
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* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Добър 

ден, колеги! Откривам днешното заседание на 18 декември 2020 г. 

От днешното заседание отсъства господин Андреев – в 

отпуск по болест; в редовен отпуск са: господин Баханов, госпожа 

Ганчева, господин Джеров, госпожа Стойчева и госпожа Георгиева.  

Има необходимия кворум за провеждане на заседанието. 

Проектът за дневния ред е качен във вътрешната мрежа. 

Моля за предложения и допълнения към него.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  По дневния ред имам допълнително 

предложение за обособяване на нова точка Административни 

преписки дотолкова, доколкото е пристигнало отменително 

решение. Предлагам да го докладвам решението и да видим 

позицията, тъй като текат кратки срокове и следват почивни дни. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Добавяме 

т. 4 Доклади по административни преписки с докладчик господин 

Николов. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако може да допълните в т. Разни 

Писма от Български машини за гласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Точка 5 

допълваме с Български машини за гласуване с докладчик господин 

Бояджийски. 

Процедура по гласуване промените в дневния ред. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева и Таня Цанева), 

против – няма.  

Колеги, днес с вх. № ЧМИ-01-54 сме получили писмо от 

президента, с което ни изпраща препис от Указ 292 от 19.12.2020 г. 

за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Калейца, 
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община Троян, област Ловеч. Указът ще бъде публикуван на 

официалната страница на ЦИК в секция „Частични избори”. 

 

Преминаваме към точка първа: 

Проект на писмо до министъра на финансите. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, както се 

уточнихме и на работна група, с оглед на обществената поръчка с 

предмет доставка на машини за електронно машинно гласуване и с 

оглед на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 

периода 2021 – 2023 г., предлагам да изпратим писмо до министъра 

на финансите за предприемане на необходимите действия за 

обезпечаване на финансовия ресурс съобразно обявената обществена 

поръчка. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. Моля да го 

видите и да го гласуваме. (Шум, реплики.) 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

изказвания, допълнения към проекта за писмо? Няма. 

Процедура по гласуване изпращането на писмото до 

министъра на финансите. 

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

Колеги, преминаваме към втора точка: 

Предложение до президента за насрочване на частични 

избори. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-

549 от 18.12.2020 г. в деловодството на ЦИК в оригинал е 

пристигнало писмо от ОИК – гр. Левски, с което ни уведомяват, че е 

налице влязло в сила решение – индивидуален административен акт 

№ 173-МИ от 7.12.2020 г. на ОИК, с което предсрочно са прекратени 

пълномощията на кмета на кметство Стежерово, община Левски, 
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област Плевен. Приложили са 10 документа, сред които цитираното 

Решение № 173-МИ, Протокол 60 от 7.12.2020 г., с който е взето 

съответното решение, тяхно решение № 175-МИ от 15.12.2020 г., с 

което са приели решение да ни изпратят решението за предсрочно 

прекратяване пълномощията на кмет. 

Налице е влязло в сила решение – индивидуален 

административен акт за предсрочно прекратяване пълномощията на 

кмет на кметство. Правното основание за предсрочното 

прекратяване пълномощията на кмета според цитираното решение е 

чл. 42, ал. 1, т. 5, чл. 42, ал. 3 и във връзка с чл. 41, ал. 1 от Закона за 

месното самоуправление и местната администрация – началната 

несъвместимост. Приложена е цялата административна преписка. 

Налице е влязло в сила решение. 

В тази връзка съм изготвил и представям на Вашето 

внимание проект на решение, с което предлагаме на президента на 

републиката да насрочи частичен избор за кмет на кметство 

Стежерово, община Левски, област Плевен. Изложени са 

съответните съображения. 

Впоследствие към преписката пристигна и справка от община 

Левски относно броя на населението по постоянен адрес. Към дата 

15.12.2020 г. то е 397 жители. 15.12.2020 г. е датата на решението, с 

което са решили да ни сезират, за да предложим на президента на 

републиката насрочването на частичен избор. Това е по-актуалната 

от двете дати – 7.12., 15.12. Благодаря. (Шум, реплики.) 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

изказвания? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Бих искал да докладвам и писмото 

до президента на републиката, което също е на Вашето внимание и 

предлагам да бъде подложено на гласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура на гласуване проекта за решение № 1922-МИ. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 
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Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова 

и Таня Цанева); против – няма.  

Процедура на гласуване за изпращане писмото до президента. 

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

Преминаваме към трета точка: 

Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в развитие по тази 

точка от дневния ред докладвам заявление от ОИК в Левски за 

изплащане на възнаграждение за проведено заседание на 

07.12.2020 г.; 15.12.2020 г. и съответно на две дежурства – на 

08.12.2020 г., в което са дежурили председател и заместник-

председател и на 16.12.2020 г., на което са дежурили председател и 

член на ОИК в Левски. На 07.12.2020 г. е прието решение за 

предсрочно прекратяване пълномощията на кмет. Съгласно 

протокола на заседанието на ОИК на тази дата са присъствали 12 

членове на ОИК. Съответно дежурството на 08.12.2020 г. е във 

връзка с изготвяне на писмо до председателя на Общинския съвет и 

изготвяне на уведомително писмо за изпращане на препис от 

решението ведно с документите. На 15.12.2020 г. е проведено 

заседание, на което са решили да ни уведомят за влязлото в сила 

решение. Присъствали са 12 членове на Комисията. На дежурството 

на 16.12.2020 г. е изготвено писмо до ОС във връзка с 

необходимостта от избирането на временно изпълняващ длъжността 

кмет. 

Исканията за изплащане на възнаграждения са подкрепени с 

документи, това са 2 заседания и 2 дежурства. Има и изготвена 

справка от финансовия контрольор. Предлагам на ЦИК да приеме 
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решение, с което да одобри разход за изплащане на възнаграждение 

общо за двете дежурства и двете заседания в размер на 1560,09 лв. 

на ОИК – Левски. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване изплащането на възнаграждението на ОИК – 

Левски. 

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

Преминаваме към четвърта точка: 

Доклади по административни и административнонаказателни 

преписки. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам само за 

запознаване и сведение постъпило на 17.12.2020 г. с вх. № МИ-08-

131 решение на Софийския районен съд (СРС), 13-и състав, 

Наказателно отделение по НАХД 19471 по описа за 2019 г. Моля да 

се запознаете с него и на следващото заседание да приемем решение 

дали да се обжалва в преклузивния 14-дневен срок съответният 

съдебен акт. Благодаря. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам също решение на 13-и 

състав, с което СРС с обширни доводи е казал, че спокойно могат да 

се рекламират в предизборна кампания наркотични вещества. 

Отменил е наше решение. Решението ще бъде качено веднага след 

заседанието, за да решим за следващото заседание дали да бъде 

изготвена жалба с оглед настъпващите празници и краткия срок. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

преминаваме към пета точка: 

Разни. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, в 

деловодството на Комисията са постъпили няколко писма, които 

искам да докладвам по хронологичен ред. 
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Първото е с вх. № ЦИК-00-491 от 16.12.2020 г. от инж. 

Александър Чобанов, Консорциум „Български машини за 

гласуване”. В него се твърди, че на 15.12.2020 г. от 10,00 ч., ЦИК ще 

заседава, за да отхвърли или да допусне до следващ етап 

Консорциум „Български машини за гласуване”. Отправят се 

известни твърдения по отношение на останалите участници. 

Цитират се действия на Комисията по чл. 103 и се припомня, че на 

Комисията е било предоставено споразумение за прекратяване и 

заличаване на един от консорциумите, участници в поръчката.  

Към писмото със същия входящ номер, но ЦИК-00-490/2 от 

16.12.2020 г. е приложено обръщение от Сдружение „Инициатива 

„Единение” с дата 11.03.2019 г., подписано от акад. Воденичаров, 

адресирано до Народното събрание, Министерския съвет и 

Централната избирателна комисия. В него се твърди, че българските 

машини тип МИР БГ 2 са изработени главно с  наши елементи и 

устройства. Докладвам Ви това писмо за сведение. Не успях да 

извлека от него нищо като молба или искане. 

Не е така със следващите две писма. Едното е с вх. № ЦИК-

06-6/11 от 18.12.2020 г., където е отбелязано, че е дошло в 

деловодството в 9,29 ч., и следващото писмо е с вх. № ЦИК-06-6/12 

от 18.12.2020 г., дошло в 12,28 ч. от Консорциум „Български 

машини за гласуване” от инж. Славчев. В него се иска временно да 

се преустанови процесът по избор на доставчик на 9600 броя 

машини за гласуване до произнасяне от ВАС по жалба, която все 

още не е подадена от консорциума. Консорциумът възнамерява да 

подаде такава жалба. В тази връзка правя предложение да отговорим 

на инж. Чобанов, а също така и на инж. Славчев, че не намираме 

основания за удовлетворяване на тяхната молба. Предлагам писмото 

да бъде в този смисъл. 

Конкретно предлагам текстът на писмото да бъде, че ЦИК 

разгледа писма с вх. № 06-6/11 от 18.12.2020 г. и № 06-6/12 от 

18.12.2020 г. и не намира основания за удовлетворяване на 
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направените искания. Уведомяваме ги, че липсват правни основания 

за удовлетворяване на техните искания.  (Шум, реплики.) 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

чухте проекта за изпращане на писмо-отговор. Подлагам на 

гласуване одобрението. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Таня Цанева), против - 1 

(Ерхан Чаушев). 

Колеги, изчерпахме дневния ред на днешното заседание. 

Обявявам следващо редовно заседание на Комисията на 

22.12.2020 г., вторник, от 10,30 ч. 

Закривам днешното заседание. 

 

(Закрито в 16,35 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Кристина Стефанова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 

 

 


