ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 269
На 12 януари 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Дневен

р е д:

1. Проект на решение относно създаване на работни групи на
ЦИК.
Докладва: Александър Андреев
2. Проект на решение относно изменение и допълнение на
Решение № 1813 от 21 май 2020 г. на ЦИК за създаване на
постоянно

действащо

специализирано

звено

за

техническо

осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно
гласуване.
Докладва: Александър Андреев
3. Проект

на

решение

относно

процесуалното

представителство на ЦИК.
Докладва: Александър Андреев
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Катя Иванова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и
Таня Цанева
5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
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Докладва: Силва Дюкенджиева и Мария Бойкинова
6. Доклади

по

административни

и

административно-

наказателни преписки.
Докладват: Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Георги
Баханов
7. Разни.
Докладват: Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Катя
Иванова, Емил Войнов, Николай Николов, Мирослав
Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, Паскал
Бояджийски, Александър Андреев, Ивайло Ивков и
Кристина Стефанова
ПРИСЪСТВАХА:

Александър

Андреев,

Кристина

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на Комисията.
* * *
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Откривам

заседанието на Централната избирателна комисия на 12 януари
2021 г.
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Във вътрешната мрежа виждате дневния ред за заседанието.
Ако някой желае, моля да вдигне ръка, за да се включи в точките от
дневния ред.
Има ли колеги, които желаят да се включат в дневния ред.
Колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз искам, ако може да ме преместите от
„Административни преписки“, където не съм се заявявал, в „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Ще Ви
включа в точка „Разни“. Не сте се заявявали в точка „Доклади по
административни и административнонаказателни преписки“.
Има ли други?
Ако няма, процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, преминаваме към първа точка от дневния
ред:
1. Проект на решение относно създаване на работни групи
на ЦИК.
С оглед обстоятелството, че настъпиха промени в състава на
Централната избирателна комисия, а именно по отношение на
встъпването на моето място на колегата Паскал Бояджийски като
член на Централната избирателна комисия и избора ми за
председател на Централната избирателна комисия, предлагам да
приемем ново решение за работните групи на Централната
избирателна комисия.
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Виждате проекта, който е качен във вътрешната мрежа в моя
папка. Проектният номер е 4538. В него са отразени всички работни
групи със състав, както е заявен от колегите. Разбира се, всеки един
от членовете на Централната избирателна комисия може да
присъства и да участва активно в работата на работните групи на
ЦИК, както са заявени.
Ако има предложения и допълнения, моля за Вашите
коментари.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може ли да изляза от група „Машинно
гласуване“?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз също не виждам мястото си в тази
група, при положение че на всички възлови решения, които се
взеха досега, съм гласувал „против“ относно машинното гласуване
и не споделям начина, по който то беше организирано изначално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Ивков.
Така или иначе машинно гласуване с оглед действащото
законодателство ще има не само сега, а и напред, но щом това е
Вашето желание – добре, няма да бъдете включен в тази група.
Заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин Председател, ако може аз да
се включа, ако не възразяват членовете на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Разбира се.
Други предложения има ли?
Колеги, ако няма други предложения, с така направените
предложения и корекции за изменение и допълване на група
„Машинно гласуване“, процедура по гласуване на решението.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 1925.
Преминаваме към втора точка, а именно:
2. Проект на решение относно изменение и допълнение
на Решение № 1813 от 21 май 2020 г. на ЦИК за създаване на
постоянно действащо специализирано звено за техническо
осигуряване

и

технически

контрол

на

дистанционното

електронно гласуване.
Проектът е във вътрешната мрежа с проектен номер 4537. В
него на мястото на Александър Андреев встъпва колегата
Бояджийски като член на Централната избирателна комисия в
състава на специализираното звено.
Ако няма други предложения, колеги, процедура по
гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 1926.
Преминаваме към трета точка от дневния ред:
3. Проект

на

решение

представителство на ЦИК.

относно

процесуалното
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Във връзка със същите мотиви предлагам да бъде прието
ново решение на Централната избирателна комисия, за да може
по-лесно и достъпно да бъде представено и по делата, като на мое
място да бъде възложено в допълнение на състава, който и до
момента

беше,

съгласно

Решение

№

3,

колегата

Паскал

Бояджийски като процесуален представител на Централната
избирателна комисия по делата срещу и от името на Централната
избирателна комисия. Проектният номер е 4536.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване,
колеги.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 1927.
Преминаваме към четвърта точка:
4. Доклади

относно

искания

за

изплащане

на

възнаграждения на ОИК.
Колега Иванова, заповядайте.
КАТЯ

ИВАНОВА:

Уважаеми

колеги,

в

Централната

избирателна комисия с вх. № МИ-27-4 от 11 януари 2021 г. е
постъпило искане за изплащане на възнаграждения на членовете на
Общинска избирателна комисия – Благоевград, за периода от
7 декември 2020 г. до 7 януари 2021 г. Претендират за изплащане на
възнаграждения за три проведени заседания през посочения период
от време, съответно на 10 декември, на 5 януари и на 21 декември, и
на 9 дежурства. Предмет на заседанията и на проведените дежурства
са били постъпили сигнали от Общинската комисия на КПКОНПИ,
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молба, с която е подадена оставка от общински съветник, и сигнал за
предсрочно прекратяване на пълномощията на друг общински
съветник.
Преписката

е

комплектувана

с

всички

необходими

документи, съгласно нашите решения. Към същата има приложен
контролен лист за извършване на предварителен контрол от
финансовия контрольор, както и на счетоводна справка.
Предлагам на колегите от Общинска избирателна комисия –
Благоевград, да бъде изплатено възнаграждение в размер на 3009 лв.
и 79 ст. като това включва и съответните осигурителни вноски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на колегата Иванова.
Има ли други предложения? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия е постъпило искане за изплащане на възнаграждение от
членовете на Общинска избирателна комисия – Добрич, с вх. № МИ27-351 от 29 декември. Претендира се за плащане на възнаграждение
на колегите от ОИК – Добрич, за три заседания и четири дежурства,
проведени в периода от 24 ноември 2020 г. до 22 декември 2020 г.
На 16 декември е проведено заседание относно произнасяне по
искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински
съветник. На 22 декември път е проведено заседание относно
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подадена оставка от общински съветник и обявяване на следващия
избран в листата. Дежурствата са проведени на 26 ноември,
2 декември, 4 декември и 10 декември във връзка с приетите
решения и оформяне на документите.
Към преписката са приложени всички изискуеми се съгласно
нашите решения документи, протоколите и приетите решения от
Общинската

избирателна

комисия.

Има

контролен

лист

за

извършване на предварителен контрол и счетоводна справка.
Предлагам на колегите да бъде изплатено възнаграждение в
размер на 2065 лв. и 49 ст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на колегата Иванова за изплащане на
възнаграждение на Общинска избирателна комисия – Добрич. Има
ли други предложения?
Ако няма, процедура на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължете, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е искане за
изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-349 от 22 декември
2020 г. от Общинска избирателна комисия – Сапарева баня, за едно
проведено заседание на 9 декември и две дежурства съответно на 8 и
17 декември. Работата е извършена във връзка с предсрочното
прекратяване

на

пълномощията

на

общински

съветник

от

политическа партия „Възраждане“ и обявяване на следващия
кандидат от листата на същата партия за избран.
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Преписката е комплектувана съобразно изискванията по
наши решения. Приложени са необходимите решения и протоколи.
Предлагам за извършената работа на колегите от ОИК –
Сапарева баня, да бъде изплатено възнаграждение в размер на
735 лв. и 49 ст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на госпожа Иванова за изплащане на
възнаграждение на ОИК – Сапарева баня.
Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължете, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: И сега, колеги, ще ви докладвам още едно
искане за заплащане на възнаграждение от членовете на Общинска
избирателна комисия – Сапарева баня, с вх. № МИ-27-1 от 4 януари
2021 г. С това искане колегите претендират заплащане на
възнаграждение за проведени 8 дежурства в периода от 10 декември
до 30 декември 2020 г. Преписката също е комплектувана с някакви
формални

документи,

съгласно

нашите

изисквания.

Моето

предложение е от тези претендирани осем дежурства на колегите да
бъде изплатено единствено дежурството, дадено на 30 декември
2020 г., на което колегите са се събрали и е било връчено
удостоверение на новоизбран общински съветник във връзка с тяхно
предходно решение за предсрочно прекратяване на пълномощията
на друг общински съветник.
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По отношение на дежурствата обаче, проведени на 10, 11, 12,
13, 14, 15 и 16 декември, които дежурства, обръщам внимание и ще
ви цитирам буквално как е формулирано искането, председателят на
ОИК – Сапарева баня, Илияна Базиргянова и заместник-председател
Йорданка Наумова са дали дежурства във връзка с изчакване на
обжалване на взетото решение от Общинска избирателна комисия –
Сапарева баня, с което предсрочно са прекратени пълномощията на
общински съветник.
Лично моето становище като докладчик е, че за тези
дежурства не следва да бъдат изплащани възнаграждения на
колегите. Вероятно ще има и други становища. Предлагам да бъде
обсъдено. За мен нормално е, ако въобще бъде изплащано някакво
възнаграждение за проведено дежурство във връзка с изчакване на
обжалване, то да бъде поне само едно, може би за проведеното в
последния ден, когато изтича срокът на обжалване, с оглед
евентуално придвижване на жалбата, но на двама човека от
съответната комисия да бъде изплащано дежурство в продължение
на седем дни, за да чакат дали ще постъпи жалба или не, ми се
струва, че не следва да бъде изплащано такова възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Иванова.
Чухте предложението на колегата Иванова за изплащане само
на едно възнаграждение за положеното дежурство във връзка с
връчването на удостоверението на обявения за избран общински
съветник.
Има ли други предложения?
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева); против – 1 (Силвия Стойчева).
Колега Иванова, имате ли още?
КАТЯ ИВАНОВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви.
Колега Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви искане с вх. № МИ-27-348 от
22 декември 2020 г. Искането е от Общинска избирателна комисия –
Троян. Претендира се заплащане на възнаграждение за проведено
заседание на Комисията на 10 декември 2020 г., на което са
присъствали 10 членове, проведено дежурство на 9 декември 2020 г.,
на което са присъствали председател и секретар във връзка с
подготовката на заседанието, и едно дежурство, което е проведено
на 17 декември 2020 г. Както казах, двамата участвали членове на
9 декември – председател и секретар, са подготвили проведеното
заседание на 10 декември. Съгласно представения протокол на
10 декември са приети три решения от общинската избирателна
комисия – прекратила е предсрочно мандат на съветник, във връзка с
подадено заявление е заличила от съответната листа определен
кандидат, и на трето място е обявила следващия в съответната листа.
Преписката е окомплектована с всички изискуеми документи.
Има и предварително становище – контролен лист на финансовия
контрольор.
Предлагам на Централната избирателна комисия да приеме
решение, с което да утвърди разход за проведените две дежурства и
едно заседание в размер на 735 лв. и 49 ст. ведно с осигурителните
вноски. Благодаря.

12
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Николов.
Има ли други предложения?
Ако не, процедура по гласуване на възнагражденията на
ОИК – Троян.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Николов, имате ли още? Заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Докладвам и искане с вх. № МИ-27-350 от 23 декември
2020 г. Общинска избирателна комисия – Долни Дъбник, заявява
искане за изплащане на възнаграждение за едно заседание.
Заседанието е проведено на 18 декември 2020 г. Присъствали са
целият състав на Комисията от 13 членове, на което заседание е
прието

предсрочно

прекратяване

пълномощия

на

общински

съветник в съответната листа и обявяване за избран на следващия в
съответната листа на партия.
Преписката е окомплектована в цялост, има контролен лист.
Общо сумата, която се претендира и за която предлагам
Централната

избирателна

комисия

да

приеме

решение

за

утвърждаване на разход е 714 лв. и 21 ст. с осигурителните вноски.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

колега Николов.
Има ли други предложения?

АНДРЕЕВ:

Благодаря,
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Процедура по гласуване на възнаграждението на ОИК –
Долни Дъбник.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря,

господин

Председател.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-352 от 29 декември 2020 г.
е постъпило искане от Общинската избирателна комисия в Мизия.
Колегите от Мизия са провели едно заседание на 22 декември 2020 г.
Присъствали са абсолютно всички членове – председател, двама
заместник-председатели, секретар и 9 членове. На това заседание са
прекратили пълномощията на общински съветник след подадена
молба и съответно са обявили следващия в листата.
Приложен е контролен лист и справка.
Общата сума за изплащане, заедно с осигурителните вноски е
714 лв. и 21 ст.
Предлагам да изплатим възнаграждението на ОИК – Мизия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на докладчика.
Има ли други предложения? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
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Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ

ДЖЕРОВ:

Благодаря

Ви,

господин

Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви искане с вх. № МИ-27-2 от
5 януари 2021 г. Искането е от Общинската избирателна комисия в
гр. Кубрат, област Разград, във връзка с проведено дежурство на
председателя на ОИК и присъствие на заседанието на Общински
съвет – Кубрат, което е проведено на 22.12.2020 г. Председателят на
ОИК – Кубрат, е прочел решение № 189-МИ на ОИК – Кубрат, от
04.12.2020 г., с което е избран за общински съветник в Общинския
съвет в гр. Кубрат следващият от листата на политическа партия
„Земеделски народен съюз“.
В тази връзка е направено искането за възнаграждение в
размер на 63 лв. и 84 ст. с осигурителните вноски.
Към преписката е приложен съответно контролният лист,
както и счетоводната справка. Преписката е окомплектована в
цялост.
В тази връзка ви моля да одобрим така заявеното искане за
изплащане на възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на господин Джеров.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
възнаграждението на ОИК – Кубрат.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,
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Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Друг доклад в тази точка имате ли?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме
към колегата Стойчева.
Заповядайте.
СИЛВИЯ

СТОЙЧЕВА:

Уважаеми

колеги,

докладвам

постъпило искане за изплащане на възнаграждение на членовете на
Общинска избирателна комисия – Елин Пелин, за дадено дежурство
на 16 септември 2020 г. от заместник-председател и член на
Комисията във връзка с изготвяне и изпращане на отговори на
получени запитвания и имейли, проведено заседание на 17 декември
2020 г. във връзка с постъпило писмо от Специализирана
прокуратура,

Следствен

отдел,

във

връзка

със

съответното

досъдебно производство и дадено дежурство от председател и член
на Комисията на 21 декември 2020 г. във връзка с оформяне и
изпращане към Специализираната прокуратура на исканите от
общинската избирателна комисия документи и доказателства.
Стойността на възнагражденията, заедно с осигурителните
вноски към тях е 835 лв. и 24 ст.
Преписката е комплектувана в цялост.
Предлагам да одобрим изплащането на възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на колегата Стойчева.
Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване на възнаграждението на
ОИК – Елин Пелин.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
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Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Колега Стойчева, имате ли друг доклад по тази точка?
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колегата

Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги,

докладвам

ви

искане

за

изплащане

на

възнаграждение на ОИК – Бургас, за проведени две заседания и две
дежурства през месец декември 2020 г. Дежурствата са за
подготовка на заседанията. Заседанията са за вземане на решение за
предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и
обявяване на следващия в листата. За двама общински съветници.
Затова са две и заседанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Цанева.
Чухте

предложението

на

докладчика.

Има

ли

други

предложения?
Ако няма, процедура на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Севинч

Солакова,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли в тази точка? Нямате.
Преминаваме към пета точка:

17
5. Доклади поп дела, жалби и сигнали.
Колега Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-11-12-1 от 8 януари 2021 г. е
получено заявление, към което е приложен изпълнителен лист в
оригинал и в оригинал удостоверение за банкова сметка. С този
изпълнителен лист е осъдена Централната избирателна комисия да
изплати

едни

суми

на

база

влезли

в

сила

решения

на

Административния съд във Велико Търново и съответно решение на
Върховния административен съд.
Към преписката има приложен контролен лист.
Общата сума е 3871 лв. и 89 ст., това е с изчислението към
днешна дата на лихвите по въпросните суми.
Моето предложение е да имаме протоколно решение за
изплащане на дължимите суми на лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на колегата Дюкенджиева.
Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване на протоколно решение за
изплащане на сумите по изпълнителния лист.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: По тази точка нямам друг
доклад. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Бойкинова, заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колега
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, на 8 януари
2021 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е
постъпила жалба от Консорциум „Български машини за гласуване“
за отмяна на протоколно решение по протокол № 267 от
30.12.2020 г. на Централната избирателна комисия по отношение на
т. 3, с която е избрана „СИЕЛА НОРМА“ АД за избор на изпълнител
на обществената поръчка за доставка на 9600 броя машини за
гласуване. Това е Решение на Централната избирателна комисия
№ 1924-НС.
Жалбата е в моя папка. Жалбоподателят счита, че решението
на Централната избирателна комисия е необосновано, неправилно,
незаконосъобразно и нищожно, поради противоречие с материалния
закон и поради изключително групи съществени нарушения на
процесуалните правила. В четири точки излага съображения за
твърдените според жалбоподателя нарушения, които е допуснала
Централната избирателна комисия при провеждане на процедурата
по възлагане на обществената поръчка.
Жалбата

е

комплектувана

и

вчера

е

входирана

в

деловодството на Върховния административен съд. Това е за
сведение.
А по другата жалба на „Български машини за гласуване“
срещу Решение на Централната избирателна комисия № 1921-НС от
16.12.2020 г. в частта, с която жалбоподателят е отстранен на
основание чл. 101, ал. 10 от ЗОП от участие в процедурата по
възлагане на обществената поръчка, жалбоподателят е изпълнил
указанията, които Върховният административен съд му е дал с
разпореждане, което ви докладвах в предходно заседание, има
образувано дело № 216 от 2021 г. Вчера беше проведено едно
заседание. Процесуалното представителство се осъществи от
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колегата Паскал Бояджийски. Съответно делото е отложено за днес
от 11,00 ч. Колегата в момента е на дело.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Бойкинова.
Имате ли друг доклад по тази точка?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да.
Колеги, в моя папка има справка за насрочените дела за месец
януари. Аз съм ви ги докладвала поетапно с оглед получаването на
призовките в Централната избирателна комисия, но ще ви моля да
гласуваме процесуално представителство да се осъществи от
юрисконсулт Желязков на дело, насрочено в Административен съд –
София-град, на 22.01.2021 г. То е образувано по касационна жалба
на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на колегата Бойкинова: ако няма други
предложения, да гласуваме процесуалното представителство на
Централната избирателна комисия да се осъществи от главен
юрисконсулт Николай Желязков по посоченото дело.
Процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло
Ивков).
МАРИЯ БОЙКИНОВА: И по още едно дело ще ви моля да
упълномощим

юрисконсулт

Желязков.

То

е

насрочено

за
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20.01.2021 г. пред Административен съд – София-град. Образувано е
по жалба на Сдружение „Гражданска платформа“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
колеги,

чухте

АЛЕКСАНДЪР

предложението

на

АНДРЕЕВ:

колегата

Уважаеми

Бойкинова

за

упълномощаване процесуалното представителство на Централната
избирателна комисия по посоченото дело да се осъществи от главен
юрисконсулт Николай Желязков.
Процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло
Ивков).
МАРИЯ БОЙКИНОВА: И, колеги, по три дела ще ви помоля
да бъде упълномощен юрисконсулт Радославова. Две от делата са
насрочени за 15.01.2021 г. пред Административен съд – София-град.
Третото

дело

е

насрочено

на

29.01.2021

г.

пак

пред

Административен съд – София-град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на колегата Бойкинова.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
протоколното

решение

за

упълномощаване

на

юрисконсулт

Радославова да представлява ЦИК пред съда във връзка с трите дела,
които бяха посочени.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
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Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков).
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
молба от адвокат В. Р.

– пълномощник на Информационна

агенция „БЛИЦ“. С молбата ни представя оригинален изпълнителен
лист, с който е осъдена Централната избирателна комисия да
заплати на информационната агенция сумата от общо 800 лв.
разноски, направени по две дела – пред Софийския районен съд и
пред Административен съд – София-град, във връзка с обжалване на
решение на Централната избирателна комисия, с което е наложена
имуществена санкция на Агенцията. Посочена е банкова сметка на
Агенцията.
Към преписката има приложен контролен лист за извършване
на предварителен контрол, поради което считам, че са налице
изискванията и условията за заплащане на така поисканата сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на колегата Бойкинова.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
протоколното решение за изплащане на сумите по изпълнителния
лист.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
И, уважаеми колеги, свързан доклад от моя страна. Във
връзка с представителството на Централната избирателна комисия,
което се осъществява по делата, свързани с обжалването на
решението на Централната избирателна комисия за избор на
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изпълнител

на

машинното

гласуване

беше

предоставено

пълномощно на колегата Бояджийски, тъй като все още не беше
прието решението, което приехме в днешния ден за допълване на
колегите,

които

осъществяват

процесуално

представителство,

поради което ви моля да бъде гласувано протоколно решение за
последващо

одобрение

на

процесуалното

представителство,

предоставено на колегата Бояджийски.
Процедура на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, преди да минем към шеста точка, в
първото решение, а именно по отношение създаването на работните
групи, единственото, което не беше допълнено, това е моя грешка, е,
че колегата Йосифова ще бъде и ръководител на група „Машинно
гласуване“. Това ще бъде отразено във вече гласуваното решение от
Централната избирателна комисия.
Преминаваме към шеста точка:
6. Доклади по административни и административнонаказателни преписки.
Колега Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-04-02-88 от 29 декември
2020 г. сме получили писмо от Областната дирекция на МВР във
Велико Търново във връзка с досъдебно производство. Има зададени
въпроси относно едно лице, което е гласувало в изборите за
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общински съветници и за кметове и съответно ние сме изпратили
документи.
Предлагам проект на отговор до разследващия полицай и към
проекта на отговор да бъдат изпратени съответно и копия от
декларацията от избиратели, които са вписани в допълнителната
страница, заедно с копие от избирателния списък.
Проектът на отговор е № 4926 в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата
Дюкенджиева проекта на писмо.
Ако няма предложения във връзка с текста на писмото,
процедура по гласуване на текста и изпращането му с копията от
документите.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колега Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви писмо от Окръжна прокуратура –
Бургас, във връзка с досъдебно производство, което писмо съдържа
искане за предоставяне на оригинални документи, допълнителна
страница към списък за гласуване в посочена секция в гр. Осло,
Норвегия, за конкретно лице.
Подготвила съм отговор при какви условия може да се
запознаят с посочените материали, а именно в Централната
избирателна комисия. Предлагам да изпратим това писмо.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на госпожа Цанева.
Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад, госпожо Цанева, имате ли?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Благодаря,

госпожо

Председателстваща.
С вх. № ЕП-09-3 от 11.01.2021 г. е получено писмо от
Окръжна прокуратура – Велико Търново, Окръжен следствен
отдел.

Във

връзка

с

разследването

на

тяхно

досъдебно

производство ни уведомяват, че в качеството на вещо лице е
назначен

М. М. –

главен

експерт криминалист в отдел

„Криминалистика“ в Национална следствена служба. Уведомяват
ни, че за нуждите на експертното изследване е необходимо същият
да посети Централната избирателна комисия, където да му бъдат
предоставени в оригинал подадена от едно лице с посочени три
имена и ЕГН декларация по чл. 33 от Изборния кодекс на
26.05.2019 г. до секционна избирателна комисия в Милано,
Генерално консулство, и допълнителна страница към списъка за
гласуване

извън

страната

отново

за

Милано,

Генерално

консулство. И ни казват, че на оригиналните документи ще бъдат
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изготвени фотокопия. Посочен е и телефон за контакт със
следователя.
Предлагам от администрацията на ЦИК да се свържат на
посочения телефон, за да могат да уточнят кога лицето да посети
Централната избирателна комисия, за да свърши своята работа по
назначената му съдебно-техническа експертиза.
Това е предложението ми. Не зная дали трябва да го
подложим на гласуване.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението.
Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 1
(Севинч Солакова).
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо Председателстващ,
ако нямате нищо против, с вх. № МИ-09-9 от 11.01.2021 г. е
получено постановление за отказ да се образува досъдебно
производство от прокурор от Районна прокуратура – Петрич.
Става въпрос за едно лице с постоянен адрес във Враца, но от
23.01.2019 г. има настоящ адрес в гр. Петрич. Гласувала е в
гр. Петрич, тоест отговаряла е на изискванията за местните избори
да има настоящ адрес шест месеца преди датата на изборите.
Единственият проблем е, че не е попълнила заявлението за гласуване
по настоящ адрес, както е изискването на Изборния кодекс в 14дневен срок преди датата на изборите. Признава това нещо в хода на
разследването.
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Прокурорът счита, че не е налице извършено престъпление,
тъй като не е налице субективният елемент – тя не е била със
съзнанието, че извършва престъпление. Още повече че гласуването е
било опосредено от действия на секционната избирателна комисия, с
което се е затвърдило у нея убеждението, че не извършва
нарушение, а именно, че е гласувала по правилата за гласуване.
Въпреки че прокурорът е отбелязал факта, че не е имала право да
гласува предвид различната й адресна регистрация по постоянен и
настоящ адрес, но СИК са длъжностните лица, които трябва да
следят за законосъобразното протичане на изборния процес и ако
някой гласоподавател няма такова право, да му откажат. Счита, че в
настоящия случай са допуснати нарушения от лицето на Изборния
кодекс, но няма престъпление. И да бъдат изпратени на ОИК –
Петрич, която е компетентна да прецени евентуално извършените
административни

нарушения

и

да

наложи

съответните

административнонаказателни санкции. С оглед на това отказва да
образува наказателно производство.
С оглед посочените мотиви предлагам да остане за сведение.
И последното – с вх. № МИ-09-8 от 8.01.2021 г. от Окръжна
прокуратура – Благоевград, Окръжен следствен отдел, имат искане
да им предоставим официална информация и копие от документи за
едно лице – български гражданин С. Р.

с посочено ЕГН,

кога е бил регистриран в кандидатска листа за общински съветници
от партия на ДПС – Благоевград, във връзка с произведените в
2019 г. местни избори, заличавана ли е негова регистрация преди
обявяване на резултатите от изборите, ако да – кога и по какви
причини? Упълномощавано ли е това лице от представител на
партията да преупълномощава, определя наблюдатели и така
нататък отговорни лица, които да присъстват по време на изборите?
И желаят да им бъде предоставено заверено копие от съответно
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пълномощно

или

друг

документ,

от

което

да

е

видно

обстоятелството имал ли е това право в качеството на кандидат за
общински съветник. На трето място, искат да им предоставим
заверено копие от Решение № 943-МИ от 2.09.2019 г. на ЦИК, както
и пълни данни за областния управител – така е записано – на ПП
„Движение за права и свободи“ – гр. Благоевград, В. Х.

–

ЕГН, адрес за призоваване, в случай че разполагаме с такива.
Уважаеми колеги, по исканията, които ви прочетох преди
малко, в първата част – по т. 1 и 2, касаещо участието на посоченото
лице в местните избори 2019 г. било като кандидат, било като
представител на определена партия, да го препратим към
Общинската избирателна комисия в Благоевград, тъй като там става
тази регистрация и там, евентуално, се съхраняват документите,
свързани с такава регистрация или с представителството на различни
лица на различни партии.
Предлагам по т. 3 да им предоставим заверено копие от
Решение № 943-МИ от 2.09.2019 г. на ЦИК.
А по отношение на четвъртото искане – данни за областния
управител на политическата партия, ЕГН, адрес за призоваване –
предполагам, че, ако във времето назад е бил представител на
съответната политическа партия предполагам, че разполагаме, но
считам, че това е насочено по-скоро към Областна дирекция на
полицията в Благоевград, ние не сме компетентен орган.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението на колегата Баханов: в частта, която се
отнася до общинската избирателна комисия – да бъде препратено по
компетентност, за да може те да вземат становище, или да изразят
такова; във връзка с въпроса, който е свързан с компетентността на
Окръжна дирекция на полицията – да бъде изпратено към тях; а по
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отношение на нашето решение – да бъде предоставено с
придружително писмо със заверено копие от решението.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, преминаваме към седма точка:
7. Разни.
Колегата Солакова има думата.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
докладна записка № ЦИК-09-8 от 11 януари 2021 г. В хода на
заседанието ми е представена докладната. Надявам се да е
публикувана във вътрешната мрежа. Тя е относно информация за
изпълнение на решение на Централната избирателна комисия от
2020 г. за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на
съхранение. Всъщност става дума и за бюлетини и формуляри, които
не са използвани в произведените избори в секции извън страната.
Виждате справката.
За сведение ви докладвам тази докладна записка.
Другата докладна записка № ЦИК-09-8-1 пак от 11 януари
2021 г., днес е представена, предполагам, че вече е публикувана във
вътрешната мрежа с предложение да се упълномощи председателят
така представеният акт за унищожаване на неценни документи с
изтекъл срок на съхранение, който е подписан от експертната
комисия на Централната избирателна комисия, да се утвърди в два
екземпляра, като единият екземпляр бъде изпратен в Централен
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държавен архив. Виждате от докладната записка, че актът е
съгласуван с Централния държавен архив. Актът е подписан на
2 декември 2020 г. Става дума за 528 броя дела. Всички те са от
избори и национални референдуми, чийто срок на съхранение е
изтекъл в периода 2011 – 2015 г., 2014 – 2015 г., съответно
конкретно посочени в самия акт.
Предлагам ви да одобрим направеното предложение и да
упълномощим председателя на Централната избирателна комисия да
утвърди подписания от експертната комисия акт за унищожаване на
неценни документи с изтекъл срок на съхранение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на колегата Солакова.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване
одобряването и упълномощаването на председателя да подпише
акта.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължете, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от
община Мъглиж. То е адресирано до министъра на здравеопазването
и до държавния здравен инспектор. Копието е до председателя на
Централната избирателна комисия във връзка с насрочените на
28 февруари частични избори в конкретния за кмет на община
Мъглиж. Веднага, след като изпратихме нашето писмо във връзка с
организацията на изборите за 28-и до кметовете на общини,
получихме писмо, с което те ни благодарят за това указание.
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Докладвам ви ги за сведение.
Получили сме писмо от секретаря на община Криводол във
връзка с противоепидемичните мерки при произвеждане на
частичните избори за кмет на кметство.
Въпросът, който е поставен, е дали ще има общи указания до
всички общински избирателни комисии, където ще се произвеждат
частични избори на тази дата, или всяка община да поиска
предписание от съответната районна здравна инспекция?
Тъй като на този етап ние сме изпратили писмо до министъра
на здравеопазването, аз ви предлагам към предишния ни номер да
изпратим копие от това писмо до министъра на здравеопазването с
копие до община Криводол и да обърнем внимание, че по-скоро
следва да получим указанията, като се има предвид, че на 19 януари
тази година общинските избирателни комисии започват работа по
организация и произвеждане на частичните избори за кметове на
28 февруари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на колегата Солакова да препратим писмото с
уточнението, че от 19 януари започват да работят постоянно
общинските избирателни комисии и с оглед на това обстоятелство
да може да бъдат преценени мерките, които трябва да бъдат взети.
Други предложения има ли?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви молба от
Д. Й.

от 11 януари 2021 г. – във връзка със Закона за
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данъците върху доходите на физическите лица да бъде издадена
служебна бележка.
Докладвам ви го за сведение, за да бъде изготвена
съответната служебна бележка и предоставена на лицето.
Докладвам ви

за сведение

и

запознаване писмо от

Националната асоциация на секретарите на общини в Република
България. То е адресирано до председателя на Народното събрание,
до заместник министър-председателя господин Томислав Дончев,
освен до Централната избирателна комисия, както и до Главен
държавен здравен инспектор и до изпълнителния директор на
Националното сдружение на общините и касае организационнотехническата подготовка на парламентарни избори 2021 г. в условия
на епидемична обстановка.
Моля да се запознаете. Ще бъде за работна група,
включително и работната група по работата на общинските
избирателни комисии.
Докладвам ви докладна записка № ЦИК-09-2 от 6 януари
2021 г. във връзка с Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. на
Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на
Република България, постановлението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 1 от 5 януари 2021 г., да приемем протоколно решение
за определяне на представителни от бюджета на Централната
избирателна комисия. Такива средства се отчитат по § 10.00 –
Издръжка, в размер на 30 хил. лв.
Предлагам да одобрим предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението.
Процедура

по

гласуване

на

протоколно

публикуването и определянето на тези разходи.

решение

за
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Севинч

Солакова,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка № ЦИК09-9 от 11 януари 2021 г. с приложени документи във връзка с
изискването и задължението на първостепенните разпоредители с
бюджет да публикуват отчета за касовото изпълнение на бюджета на
отчета за чужди средства и направените разходи във връзка с
COVID-19. Приложената справка съдържа отчета на Централната
избирателна комисия.
Предлагам да одобрим публикуването им на страницата на
Централната избирателна комисия, както са представени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на колегата Солакова за протоколно решение за
публикуване на отчетите, както са представени.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Севинч

Солакова,

Силва

Дюкенджиева и Силвия Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

с

докладна

записка

№ ЦИК-09-10 от 11 януари тази година е направено предложение
Централната избирателна комисия да изпрати писма до всички
общини, за да ги уведоми за конкретните размери на средствата,
които

чрез

трансфер

възнаграждения

са

осигурени

за заседания и

за

дежурства

изплащане

на

на общинските
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избирателни

комисии,

съгласно

дадените

указания

от

Министерството на финансите, включително с посочване по кой
параграф да бъдат отразени в отчета на съответната община.
Общият размер на средствата за 2020 г. е 352 хил. и 3 лв. и 53 ст.
Приложени са проектите на писма до всички общини, за
които има такива данни за трансфер.
Предлагам да одобрим изпращането на писмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване
изпращането на писмата.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Силва

Дюкенджиева,

Севинч

Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.
Заповядайте, колега Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в Централната избирателна
комисия по електронната поща с вх. № НС-22-3 от 8.01.2021 г. е
постъпило писмо от госпожа М. Ф., която

се интересува

как може да се кандидатира за председател или член на РИК –
Пловдив, като независим кандидат.
Краткият отговор е, че не може. Малко по-дълъг отговор има
в моя папка от днешното заседание, където й отговаряме, че
статутът на районните избирателни комисии е уреден в раздел II на
Изборния кодекс и към момента за членове на районни избирателни
комисии не могат да бъдат назначавани независими кандидати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

предложения текст на писмо от колегата Арнаудов.

Чухте
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Моля да го погледнете във вътрешната мрежа и ако няма
предложения за допълнения или редакция на самото писмо, да го
гласуваме и изпратим на госпожа Ф.,

която е направила това

запитване до Централната избирателна комисия.
Има ли други предложения? Не виждам.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).
Колега Арнаудов, имате ли друг доклад?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колега

Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

господин

Председател.
В моята папка от днешна дата има две писма.
Едното писмо е № ЦИК-00-9 от 11.01.2021 г., с което Г.
Л. – представител на „March Networks“,

предлага да бъде

усвоена технология, използвана от Walmart, за да се проследяват
различните стокови групи в 10 хиляди обекта. В неговата представа
това би могло да бъде приложено към бюлетините, за да се осигури
сигурност на доставките, контрол и превенция за използване на
невалидни бюлетини.
Това е за сведение, разбира се.
Другият документ, който също е за сведение, е едно писмо,
разпределено днес, с № НС-22-7 от 11.01.2021 г. То е от
Т. Между другото, нейният имейл
s.

П.
адрес е

@abv.bg. Това е може би най-интересно в цялото писмо,

тъй като тя предлага някаква различен тип организация на
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преброяването и изпращането на президента на отчетени по
електронен път и така нататък, да не обяснявам. Това също е за
сведение.
И третата преписка е с № ЦИК-12-1 от 6.01.2021 г. Това е
писмото,

което

сме

получили

от

Обществения

съвет

със

становището им по мерките за организиране на изборния ден в
условията на COVID пандемия. Аз я докладвах предишния път,
разбира се, за сведение, за да може тези, които проявят някакъв
интерес, да я погледнат в моята папка. Преместил съм го и в
днешната.
Това са четири страници, които се занимават с дейности
онлайн – безопасността на помещенията, в които се гласува,
гласуването на гласоподаватели под карантина, гласуване по
пощата, предизборна кампания и всичко останало, с което ние ще се
занимаваме. Това становище ни е представено, след като беше,
първо, оповестено в няколко сайта, тоест искам да кажа –
пристигнало при нас. И, разбира се, на консултациите с президента.
Отговорът, който на места не е в най-добрия тон, написано
придружаващо писмо, но отговорът, който предлагам да гласуваме,
е:
„Във връзка с Ваше писмо, получено… Ви уведомяваме, че
ЦИК ще проведе консултации с всички институции, имащи
отношение към организирането на избори в условията на COVID
епидемия, включващи Министерския съвет, Министерството на
здравеопазването,

Главния

държавен

здравен

инспектор,

Министерството на вътрешните работи и други.
Общественият съвет ще бъде своевременно информиран за
датата и часа на консултациите, за да ги проследи онлайн или с
присъствие в залата.“
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Не искам да коментирам тези предложения. Някои от тях са
недоразумения. Други ние всички добре знаем и ще се занимаваме с
тях, тъй като това е наша отговорност.
Ако имате някакви коментари към текста на писмото?
(Обсъждания извън микрофоните.)
Отговорът откъде идва: „Моля да ми върнете информация за
входящия номер на писмото“. Това е придружаващият текст, който
съм счел, че е основание да им се върне отговор на това писмо.
Аз нямам нищо против да остане и за сведение, въпреки че
след това ще бъде споменавано, че не им обръщаме внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, аз лично считам, че ние благодарим на Обществения съвет за
това, че този материал ни беше изпратен впоследствие, след като е
приет. Разбира се, той е бил разгласен по съответния начин, но в
крайна сметка ние тази информация сме я получили по официалния
ред от всички други институции. Включително тези мерки са
обсъждани в рамките на конференции, на които и Централната
избирателна комисия е участвала пряко чрез свои представители.
В тази връзка предлагам информацията да остане за сведение,
а входящият номер на писмото е върнат още със самото приемане и
входирането в нашето деловодство.
Това е моето предложение – ако колегата Димитров е
съгласен, то да остане за сведение на Централната избирателна
комисия.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Разбира се, че съм съгласен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Разбира се,
материалът може да бъде използван за запознаване от страна на
колегите, които не са се запознали с него.
Ако нямате нищо друго, колега Димитров…
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нямам друга преписка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
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Минаваме към колегата Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин
Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-23-1 от
днешна дата, като това е писмо от организатори на протести
Австрия:

С.

Л.,

Т.

Г.,

М.

Д.

М.,

М., К. Т. Писмото е адресирано до госпожа

Д.
Цвета

Караянчева, до господин Румен Радев, до Бойко Борисов, до Иван
Найденов в качеството му на постоянен секретар на Работна група
„Избори“ в Министерството на външните работи, парламентарните
групи на ГЕРБ, БСП, „Движение за права и свободи“, „Обединени
патриоти“, „ВОЛЯ – Българските родолюбци“, както и до няколко
редакции на „Международни новини“ на посочените в писмото
медии и е относно въвеждане на гласуване по пощата на българските
граждани, живеещи в чужбина за парламентарните избори 2021 г.
Апелира се към въвеждане на гласуване по пощата.
Предлагам това писмо за запознаване и не предлагам да бъде
изпратено на законодателния орган, тъй като от писмото и от
доклада ми е видно, че то е изпратено. Знаете, че това е метод, който
не е предвиден от Изборния кодекс и е изцяло в компетенциите на
законодателния орган.
Към момента това е моят доклад по писмото. Ако има други
предложения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам с вх. № ЦИК-04-0126/2 от 6 януари 2021 г. С писмо приложено ни е изпратено писмото
на СЕМ от председателя на СЕМ във връзка с уточняване на
информация по провеждане на срещите с ОССЕ, които бяха
проведени през месец декември. Информацията ни е изпратена от
господин Р. И., който е служител от Министерството

на
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външните

работи.

Припомням,

че

на

предходно

заседание

получихме от него обобщена информация относно всяка една среща,
проведена с българските институции. Това писмо е във връзка с
уточнения

на

неточности,

които

според

информацията, представена от Р. И.

СЕМ

са

били

в

за запознаване и за

сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Ганчева.
Друг доклад имате ли?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Това са ми докладите, господин
Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колегата

Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Господин Председател, моля да
докладвам следващия път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви.
Преминаваме към колегата Иванова.
КАТЯ

ИВАНОВА:

Уважаеми

колеги,

в

Централната

избирателна комисия с вх. № НС-03-1 от 7 януари тази година от
Приемната на Министерския съвет ни е препратен по компетентност
постъпил при тях сигнал от госпожа Е. А.,

с който

същата иска да бъде информирана по конкретен въпрос.
Госпожа А. казва, че участва

в секционна

избирателна комисия от няколко години като председател, че след
приключване на изборния ден тя и още двама членове на СИК
придружават изборните книжа и документи до предаването им в
РИК – Кюстендил. Организацията там по предаване и приемане на
документацията не е на ниво, чака се с часове. Има струпване на
хора. Изборният ден продължава и през нощта, понякога 25, 30 или
повече часа срещу едни 20 лв. допълнително заплащане.
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Конкретният въпрос, който тя е поставила, е: как ще бъде
гарантирано нашето здраве? Вероятно има предвид в случай че бъде
включена в състав на секционна избирателна комисия, при тези
обстоятелства в условия на COVID-19.
В тази връзка аз съм подготвила един проект на писмоотговор до госпожа А.

на посочения имейл, с който я

уведомявам, че при произвеждане на предстоящите избори за
народни представители Централната избирателна комисия ще
предприеме всички необходими действия за гарантиране здравето на
членовете на СИК в условията на COVID-19, като стриктно ще се
съобрази с предписанията на компетентните здравни органи,
предвид конкретната обстановка към датата на произвеждане на
изборите.
Посочила съм предписание на компетентни здравни органи,
тъй като знаете, че по този въпрос се коментира и национален
здравен

протокол.

Имаме

заповеди

на

министъра

на

здравеопазването, имаме предписания, давани от регионалните
здравни инспекции. Затова съм използвала обобщаващото понятие
„компетентни здравни органи“. С оглед датата на насрочване вече
ще се съобразява и конкретната епидемична обстановка.
Това

е

моето

предложение

за

отговор

до

госпожа

Александрова, което да бъде изпратено на посочения имейл.
Нямам нищо против да се качи подобно съобщение на
страницата, но доколкото ни е препратено по компетентност от
Министерския съвет, смятам, че е редно да бъде отговорено.
Както прецените, колеги.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия постъпват много такива писма. И по
електронната поща, и по телефона ни се обаждат граждани, които са
били ангажирани досега в секционни избирателни комисии, в
районни избирателни комисии. Макар да не участват в състава на
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последните местни избори, в съставите на общински избирателни
комисии те са достатъчно граждански ангажирани лица и найвероятно имат желание да се включат и в съставите на секционните
и районните избирателни комисии за предстоящите избори. Те имат
много конкретни предложения. Голяма част от тях са обсъждани в
Централната избирателна комисия на работна група, друга част са
нови, ние тепърва се запознаваме с тях.
Аз ви предлагам да публикуваме и едно становище в смисъла,
в който госпожа Катя Иванова докладва писмото до лицето, с копие
до Приемната на Министерския съвет, за да може всички граждани
да бъдат уведомени, че в ЦИК постъпват много такива предложения,
по които Централната избирателна комисия, съобразявайки се с
указанията на компетентните държавни здравни органи, ще даде
съответните указания в тази насока и ще ги има предвид и при
приемането на съответните решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Солакова.
На първо място, нека да гласуваме все пак текста на писмото,
което да бъде изпратено до госпожа А.

с копие до

Министерския съвет, тъй като чрез тях е препратено по
компетентност на Централната избирателна комисия. След което да
гласуваме отделно и предложението, което беше направено от
колегата Солакова – информация да бъде качена на нашата страница
с оглед множеството запитвания, които пристигат от граждани,
включително и от наши колеги от секционни избирателни комисии
от предходни избори, за да може все пак да дадем отговор и на
техните питания и по този начин тогава, когато трябва да бъде
поставен такъв въпрос, да може да имаме информация, качена на
страницата.
На първо място, гласуваме текста на писмото, предложен от
колегата Иванова.
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Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
И на второ място да гласуваме протоколно решение за
качване на информация на нашата страница относно мерките, които
ще бъдат предприети за гарантиране здравето на членовете на
секционните избирателни комисии, въз основа на предписанията на
здравните органи.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Иванова, продължете.
КАТЯ

ИВАНОВА:

Уважаеми

колеги,

в

Централната

избирателна комисия с вх. № НС-10-1 от 11 януари 2021 г. е
постъпил писмен документ, не смятам, че това е точно писмо, от
госпожа В. В. – главен секретар

на политическа

партия „Има такъв народ“. В посочения документ се излагат
съображения, свързани с разпоредби от Изборния кодекс, в които са
регламентирани

правата

и

задълженията

на

наблюдателите,

застъпниците и представителите на партии, коалиции и инициативни
комитети. Твърди се, че сред тях основно място заема правото на
всички тези категории лица да присъстват в изборното помещение
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при отварянето на избирателните кутии и установяването на
резултатите от гласуването.
Излагат се съображения, свързани с практиката по света – да
бъде осигурена пряка видимост при преброяването на гласовете на
същите тези категории лица. Уведомяват ни, че с писмо е отправено
тяхно писмо от 18 ноември 2020 г., отправено запитване до
Комисията за защита на личните данни дали е допустимо, съгласно
Регламент 679/2016 на ЕС и Закона за защита на личните данни да
бъде извършено видеозаснемане с технически средства на процеса
по преброяване на гласовете, като заснемането да се съсредоточи
само върху бюлетините, без да се обхващат образите на членовете на
СИК или други физически лица и въобще да се заснемат данни,
позволяващи да се идентифицира отделна личност?
Комисията в отговор на тяхното писмо ги е уведомила, че
Централната избирателна комисия е органът, който управлява
изборния процес и е компетентна да приеме необходимите решения,
съгласно Изборния кодекс.
Продължават да се излагат съображения, свързани с
усложнената епидемична обстановка, провокирана от COVID-19.
Пак казвам – изложени са съображения при произведени избори в
други държави през 2020 г.
И в действителност в писмото се казва, че с цел гарантиране
на прозрачност при отчитането на изборните резултати и
недопускане на подмяна на вота на избирателите и изпълнение на
препоръките на международните организации, те отправят апел към
Централната

избирателна

комисия

при

разработването

на

Методическите указания да създаде условия и да регламентира ред
за действително осигуряване на пряка видимост при преброяването
на гласовете, включително и за видеонаблюдение, за да може да
бъдат гарантирани правомощията на категориите лица по чл. 272 от
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Изборния кодекс. Като отделно от това в тази връзка те очакват
отговор на същия този въпрос, свързан с гарантиране правата на
лицата по чл. 272 от Изборния кодекс как ще се реализират
правата им, свързани с процеса на видеонаблюдение при отчитане
на резултатите от гласуването съответното видеозаснемане.
Колеги, аз съм си позволила да предложа един проект на
писмо в отговор на изпратеното ни от госпожа

В. В.

писмо, което е качено във вътрешната мрежа в моя папка и е под
№ 4934. Той буквално гласи, че съгласно чл. 57, ал. 1, т. 3 от
Изборния кодекс ЦИК издава Методически указания за работа на
избирателните комисии по прилагането на Кодекса. В изпълнение
на правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 3 предстои ЦИК да приеме
със свое решение Методически указания по прилагането на
Изборния

кодекс

предстоящите

от

избори

секционните
за

избирателни

народни

комисии

представители.

в

При

разработването на тези Методически указания ЦИК ще вземе
предвид и препоръките, обективирани в писмото на госпожа
Василева за гарантиране правата на лицата, които имат право да
присъстват в изборното помещение, съгласно чл. 272 от Изборния
кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението за текст на отговор на писмото,
което сме получили от партия „Има такъв народ“.
Имате ли предложения към текста? Той да бъде изпратен по
имейл, нали така?
КАТЯ ИВАНОВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Ако няма предложения, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
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Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Колега Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-11-95-1
от 8 януари 2021 г. Писмото е от Н. Д.

и с него ни

изпраща окончателно предложение за начин за машинно гласуване с
предимствата от това. Може би си спомняте, имаше и две предишни
писма от Н. Д., това е трето негово писмо.

Сега е доразвил

своето виждане за процеса на гласуване и обработка на резултатите,
като новото е, че след като СИК изпрати секционния протокол по
факс на Централната избирателна комисия, в ЦИК протоколите се
сканират и се вкарват в две изборни машини, обработват се и
полученият общ изборен протокол се разпечатва, като машините са
две за достоверност. По този начин, според господин Д.,

няма

нужда от чували с бюлетини.
Докладвам писмото за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Войнов.
Имате ли още доклади? Нямате.
Колегата Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви, че по повод на изпратеното
след наше решение от предишното заседание в четвъртък писмо до
„СИЕЛА НОРМА“ АД, която е определена за изпълнител по
обществената поръчка за осъществяване на машинно гласуване са
постъпили две писма.
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На първо място, с вх. № ЦИК-06-6-4 от 8 януари 2021 г. в
10,45 ч., тоест в указания срок пристигнаха почти всички документи,
които ние изискахме, за да се проведе проверката по Закона за
мерките срещу изпиране на пари, а именно: пристигане на заверено
копие от актуалния устав, съответно заверено копие от актуалното
състояние на книгата на акционерите на дружеството, копие от
личните карти на управителното тяло и декларации по чл. 42, ал. 2,
чл. 59 и чл. 66. Впоследствие във вчерашния ден със съответния
входящ номер пристигнаха, разбира се, и две от декларациите от
другите двама членове на управителния орган. Така че всички
документи, които са необходими за провеждане на проверката по
Закона за мерките срещу изпиране на пари са събрани и предстои
длъжностното лице по чл. 71 от Вътрешните правила, които ние сме
определили с решение на Централната избирателна комисия, да
попълни и да удостовери своите констатации относно оценката на
риска, относно идентификацията на клиента, на действителния му
собственик, попълвайки приложения 4, 6 и 7 към Вътрешните
правила. С попълването на тези приложения процесът по проверката
ще приключи.
Тази информация докладвам за сведение.
Имам и други доклади, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Добре.

Продължете, колега Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Постъпили са четири въпроса от
граждани по повод на предстоящите парламентарни избори. Всеки
един от тях можете да видите в моята папка, както и изготвените
отговори.
На първо място, с вх. № ЦИК-11-1 от 6 януари 2021 г. е
постъпил въпрос от гражданин, който е посочил само личното си
име. Той касае възможността му да гласува по своето местоживеене.
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В отговора, който е изготвен, моля да се запознаете, до e-mail
perlsite, тъй като гражданинът не е посочил фамилното си име,
уточняваме, че в предстоящите избори за народни представители,
ако има постоянен и настоящ адрес в различни населени места,
вероятно в този случай е така, може да подаде заявление за вписване
в избирателния списък по настоящия си адрес в срок не по-късно от
14 дни преди изборния ден по образец, който предстои Централната
избирателна комисия да утвърди в съответния законов срок – 55 дни
преди датата на изборния ден.
По повод на въпроса му уточняваме също така, че е възможно
това заявление да бъде подадено до съответната община по
настоящия си адрес и в електронна форма като вид електронно
заявление.
Това е отговорът, който предлагам на Вашето внимание по
повод на въпроса. Благодаря.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В зависимост от това до коя община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Защото има
общини, които не поддържат такава възможност, но така или иначе
тя е предвидена в Изборния кодекс.
Вижте текста на писмото, което се предлага от колегата
Николов. Ако имате предложения за допълнение на текста, моля да
ги допълните. Не виждам желаещи.
При това положение, ще помоля да включите системата за
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
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Продължете, колега Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Вторият въпрос, който докладвам, е
постъпил с вх. № НС-22-4 от 11 януари 2021 г. С него гражданинът
господин Н.

поставя въпрос: как мога да гласувам чрез

телефона си, когато съм в чужбина на предстоящите избори?
Отговорът, който съм приготвил и който можете да видите до
господин С. Н. съответно уточнява, че действащият

Изборен

кодекс не позволява такава възможност. Впоследствие, тъй като и
следващият гражданин пита за начин на упражняване на правото
си на глас от чужбина, съм представил някои от основните
моменти за гласуването в чужбина, а именно, че може да подаде
заявление в съответната форма, която предстои да утвърдим
съвсем скоро, на следващо място заявлението се подава в срок 35
дни преди изборния ден на съответните възможни места…
ИВАЙЛО ИВКОВ: 25 дни.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Така ли?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Обаче според мен: „не може да
гласуваш по телефона“ и точка. Няма нужда от другото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз подкрепям
колегата Ивков, тъй като в случая, ако ние му обясним, навлизаме
прекалено много в режим на обяснение.
Колега Ивков, ще помоля да направите предложението.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм, колеги. Уточняваме,
че

формата

„гласуване

по

телефон“

по

действащото

законодателство е недопустимо.
Моля с тази корекция да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте колегата Николов – без допълнителния текст,
отнасящ се по принцип до гласуването в чужбина, само да стане
ясно, че с оглед и множеството твърдения, които се появяват в
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медиите и в общественото пространство, че може да се гласува
дистанционно електронно, може чрез телефон, по други начини,
да можем да дадем ясен отговор, че такова гласуване по телефон
не може. Да остане само текстът на първото изречение, който е
ясен с оглед действащата към момента уредба.
Доколкото разбрах и второто писмо на госпожа Т. е
същото. Вие ще го докладвате отделно.
Процедура по гласуване на писмото до господин Н.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ако позволите, следващото писмо
е с вх. № НС-22-6 от 11 януари 2021 г. Госпожа Т. поставя
въпроса,

че

живее

парламентарните

в

избори.

чужбина
Как

и

може

иска
да

да

гласува

провери

на

дали

е

регистрирана да гласува.
Моля да видите отговора до госпожа Т. Както

вече

казах, във връзка с този въпрос, който става все по-общ –
гласуване извън страната, както е легалният термин, съм дал
няколко от възможните основни моменти по това гласуване, а
именно необходимост да се подаде заявление до дипломатическо
представителство или Външно министерство в съответния срок от
25 дни, формата на това заявление. И също така специално
информацията за номера и адреса на избирателната секция, в
която според заявлението е определен да гласува съответният
избирател, може да получи, разбира се, от избирателните списъци
за гласуване, които се публикуват в съответния срок на страницата
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на Външно министерство и на съответното дипломатическо и
консулско представителство, както и чрез справка по телефон в
представителството може да разбере къде точно може да гласува.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков,
заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Разбира се, че колегата си знае Кодекса
и е отговорил как е ставало досега, но още няма насрочени избори,
още няма решение на ЦИК.
На този етап на този тип въпроси аз предлагам да имаме
един отговор и да се придържаме към него, а именно, че
Централната избирателна комисия със свое решение ще определи
условията и реда за образуване на избирателни секции извън
страната не по-късно от 57 дни от изборния ден и ще бъде
публикувано на сайта на Централната избирателна комисия. И
второ изречение: Централната избирателна комисия не по-късно
от 21 дни преди изборния ден ще определи местата и държавите, в
които ще може да се гласува. И двете решения ще бъдат на сайта
и там ще можете да намерите отговор на всички интересуващи Ви
въпроси.
На този етап така, защото ние не знаем в коя страна ще има
секции. Великобритания вече е извън Европейския съюз. Не знаем
какви решения ще вземем. На този етап ние им даваме времева
граница, да следят сайта на ЦИК. Там ще има и рубрика „Въпроси
и отговори“, ще могат да си отговорят и на други въпроси. Без да
влизаме в подробности, които не са универсални.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колега

Николов, приемате ли предложението за редакция на писмото с
посочването на двата основни срока и че в рамките на 57 дни
преди изборния ден ще бъдат приети условията и реда за
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гласуване извън страната и формирането на секциите? И на второ
място, че 21 дни преди изборния ден Централната избирателна
комисия с решение ще определи местата и броя на секциите за
гласуване, като те ще бъдат обявени на страницата на Централната
избирателна комисия и могат там да бъдат проследени.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ако позволите, тъй като въпросът
беше поставен към мен, все пак госпожата ни пита: как мога да
проверя дали съм регистрирана да гласувам? Това е въпросът към
Централната избирателна комисия.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Това е друго.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: И отговорът, който може да бъде
рационализиран, е: при подадено заявление тази проверка може да
я направи, като се запознаете със съдържанието на избирателния
списък, който е публикуван в тези и тези срокове, както са
законовите срокове, на съответните страници. Това е въпросът.
Аз съм съгласен да рационализираме този отговор, но може
би в последния абзац на сегашния проект, който виждате, да
уточним: при подадено заявление за гласуване извън страната, без
да уточняваме сроковете, без да уточняваме къде и как се подава,
може да се информирате за номера и адреса на избирателната
секция, в която ще гласувате чрез проверка в избирателния
списък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колегата

Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не считам, че трябва да започнем
дискусии за съдържанието на тези решения, в които, както винаги,
ще има дълги разсъждения. Не знам защо трябва да започнем
отсега. Това е едно.
Второ, от тези изречения тук се създава впечатление, че
всичко зависи от ЦИК. ЦИК определя секциите само при
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разрешение от съответната държава и това трябва да се подчертае,
а не, че ЦИК е решила да открива или да не открива някакви си
секции по целия свят. Защото зависи от приемащата държава дали
ще ни разреши в крайна сметка да си правим изборите там, където
искаме да ги правим.
И на следващо място, както винаги имаме проблем с
думите. Не знам дали госпожата има предвид предварителна
регистрация. Предполагам, че има точно това предвид, а не
регистрация в избирателни списъци.
Поради което предложението е съвсем просто – тъй като не
знаем цялата история, по-кратичко да отговаряме, без да се
разпростираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Молбата ми е,
колега Николов, само да кажем в каква редакция остава текстът,
защото бяха направени предложения. Не знам дали колегата Ивков
оттегли предложението си за редакция в два абзаца с оглед
уточнението на текста на писмото, което ни е изпратено от
госпожа Тенев, или остава първата редакция във връзка и с
коментара на колегата Чаушев. Нека да уточним това, след което
да знаем какво гласуваме. Това ми е молбата.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз съм съгласен с колегата
Чаушев, че тъй като не знаем доста неща, би трябвало да бъдем
изключително лаконични и затова предлагам трите абзаца да
бъдат рационализирани до един, както следва:
Във връзка с Ваше писмо… Ви информираме, че при
подадено заявление за гласуване извън страната информация за
номера и адреса на избирателната секция, в която ще имате право
да гласувате, може да получите от избирателните списъци, които
се публикуват не по-късно от 18 дни преди изборния ден.
Това предлагам да е.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може би не
„избирателните списъци“, а „списъците за гласуване извън
страната за съответната държава“.
Чухте предложението за окончателна редакция на текста на
писмото. Има ли други предложения?
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).
Колега Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах „против“ не защото
изразявам пълно несъгласие с отговора, а защото считам и
възприемам идеята, която с предложението си направи колегата
Ивков. Може би трябва да посъберем такива въпроси, които
тепърва ще пристигат, и с един общ отговор, дали в рубрика
„Въпроси и отговори“, дали с обща информация, която ще
публикуваме

в

съобщение

на

страницата

на

Централната

избирателна комисия. Мисля, че това е по-добрата практика, за да
бъде ЦИК по-полезна като орган. Ще пристигат различни въпроси,
свързани с едно и също: как да упражнят правото си на глас,
зададени по различен начин. И както тук стана дискусия дали е
регистрирана. Българите не уточняват. Всеки с изказа си. Затова е
много по-полезно и аз възприемам да посъберем такива въпроси,
които постъпват, и да формулираме един общ отговор, който дава
обща информация и удовлетворява всички такива питания.
Мисля, че това е вторият или трети подобен въпрос, който
върви в днешното заседание.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Взимам повод
от Вашите думи. Може би е редно, от една страна, групата във
връзка с поддържането на рубриката „Въпроси и отговори“ да се
събере с оглед постъпващите редица въпроси и въз основа на тях да
се качи информацията, както и във връзка с гласуването на хората в
тази епидемиологична обстановка. Пристигат въпроси и би трябвало
вече да намерят своето място.
Аз лично обаче в момента бих казал, че това е добра
възможност с тези отговори да насочим вниманието на обществото и
на хората, които се интересуват от изборите, как правилно да могат
да гласуват, тъй като в момента се появяват различни информации,
които включително и във връзка с въпросите, които пристигат в
Централната избирателна комисия, създават погрешно впечатление,
че могат да бъдат използвани гласувания и по пощата, или с
телефони, или по друг начин, или с електронен подпис – имаше и
такива пристигнали писма, което са различни неща извън рамките на
закона и е хубаво ние да насочваме общественото внимание към
това, което е в момента уредбата, а не към всякакви други
становища, които нямат основа в закона. Това ще ни помогне ние да
даваме онези ясни послания към обществото и онези ясни отговори
на въпросите, а не да се появява всякаква друга различна
информация.
Колега Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз съм съгласна,
доколкото

вече

е

изострено

общественото

внимание

към

предстоящите избори. Още повече, че се обсъждат различни
варианти, идеи и предложения, които не намират законова опора и е
добре всички граждани да знаят какво е възможно в рамките на този
Изборен кодекс.
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В този смисъл предлагам да се проведе работна група и да се
помисли включително за сезиране на министъра на външните работи
да се направят искания, тъй като ние имаме такава практика да
изпращаме писма, с които да обърнем внимание те да дадат указание
до ръководителите на ДКП-тата извън страната да се направят
съответните искания в рамките на законовите срокове по
съответното национално законодателство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Солакова.
Това е добра възможност да започне по групи и да бъдат
обсъждани тези въпроси.
Колега Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последният въпрос е от господин
Чобанов, който пита: може ли да кандидатства за избирателна
комисия на предстоящите избори? Не уточнява каква комисия –
районна или секционна, които предстои да бъдат назначени.
Изготвил съм отговор, който предлагам да посъкратим.
Отговорът да бъде в следния порядък: Ако желаете да бъдете
назначим за член на районна или секционна комисия, следва да
представите своята кандидатура пред съответните субекти. И да
спрем изречението до: „които могат да Ви предложат за член на
съответната

избирателна

комисия“

според

желанието

му.

Следващият текст до края на този абзац пада. Понеже въпросът му е:
може ли да се кандидатства на член на комисия, остава последният
абзац: Членовете на районните и секционните избирателни комисии
следва да отговарят на условията, които са по чл. 65, съответно
чл. 95.
Това предлагам за отговора, да е по-кратък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
колега Николов.

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,
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Имате ли други предложения във връзка с текста с
предложената в заседанието редакция на първия абзац?
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да падне „има избрани членове на
Европейския съюз, но не е парламентарно представена“. Може да
кажете: „която е парламентарно представена или има избрани
членове на Европейския парламент“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждам, че
колегата Николов приема редакцията.
Ако няма други редакционни бележки, процедура по
гласуване на текста на писмото.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли други доклади?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Джеров,
заповядайте.
МИРОСЛАВ

ДЖЕРОВ:

Благодаря

Ви,

господин

Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-3 от
8.01.2021 г. Писмото е от община Ботевград, изпраща ни го
господин Гавалюгов – кмет на общината. Свързано е с разпечатано
помещение с цел унищожаване на изборни книжа и бюлетини от
произведените на 25 октомври 2015 г., както и на 1 ноември 2015 г.
избори за общински съветници и кметове. Към писмото са
приложени съответните протоколи, както и заповедите, а също така

56
и копие на опис с изборни документи, определени като неценни.
Помещението е запечатано по съответния ред, както е видно от
изпратена та документация.
Докладвам ви го за сведение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад
имате ли, колега Джеров?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Колега Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, припомням ви, че на 30 декември
ви докладвах за запознаване материал от Венецианската комисия,
който представлява разработване на стандарти за нови технологии
на различните етапи от изборния процес, както и към този материал
имаше въпросник, на който да отговорим. Въпросникът трябваше да
бъде изпратен на представителите в Република България на
Европейската комисия за демокрация и управление. По този повод
ние изпратихме писмо до Министерството на външните работи да не
информират кой се явява този представител.
С вчерашна дата получихме писмо от Министерството на
външните работи, с което ни пишат, че ресорното министерство,
участвало

в

работата

на

комитета

е

Министерството

на

регионалното развитие и благоустройството.
Това е за информация.
Междувременно

в

петък

получихме

писмо

от

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с
което ни изпращат английския вариант на материала, който ние вече
получихме от Венецианската комисия, съответно с въпросника и ни
казват, че тъй като те ще участват, те са тези, които участват в този
Европейски комитет за демокрация и управление, да отговорим на
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въпросника на български и на английски език и да им изпратим
попълнения въпросник в срок до 12 януари.
Аз предлагам на работна група да разгледаме въпросите, има
някои вече нахвърляни материали и съвместно да преценим
отговорите на този въпросник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков.
Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам МРРБ, като участват в
някаква форма с Венецианската комисия, или с който и да е комитет,
след като си имат достатъчно експерти и ресурс да вземат да си
отговорят на въпросите. Ако искат ЦИК като тесни специалисти да
им прегледат отговорите, ние ще бъдем насреща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Мисля обаче, че
въпросникът е адресиран до нас с молба ние да го изпратим на този
комитет, който е в България. Тоест Венецианската комисия е
насочила въпросника към нас и ние трябва да дадем отговори на
онези въпроси, които се отнасят към Централната избирателна
комисия. Молбата на Венецианската комисия е единствено към
комитета, който е в България, да бъде даден отговорът, защото може
би този комитет обобщава информацията с всички останали
въпроси, които не са относими към Централната избирателна
комисия.
В

тази

връзка

предлагам

колегата

Цанева

да

качи

предложенията за отговори, които са във въпросника, и в работна
група да бъдат разгледани, за да може да бъдат приети. Дори да е с
леко забавяне, но в крайна сметка мисля, че ще изпълним нашия
ангажимент за отговор на въпросите, които са предоставени.
Затова

предлагам,

колега

Ивков,

да

си

оттеглите

предложението в тази част, тъй като то е адресирано до Централната
избирателна комисия, да не го подлагам на гласуване.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Разбира се, че при това положение ще си
го оттегля, защото е логично. Обаче в такъв случай аз недоумявам
защо първия път ние препращаме преписката до Министерството на
външните работи, вместо да седнем ние да си отговорим, след като е
до нас? Защо трябва след това те да препращат до МРРБ, а МРРБ да
ни пише и да ни дава срок? След като е до нас и така седят нещата,
трябваше докладчикът още първия път да ни даде проект за
отговори, а не сега МРРБ да поставя срок на ЦИК, чак след като ние
вече сме го препратили два пъти?
Иначе – да, абсолютно сте прав. При това положение, след
като е адресирано до ЦИК и сме със съзнанието, че ЦИК трябва да
отговори, разбира се, че си оттеглям предложението, но аз останах с
друго впечатление. И са излишни досегашните действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Ивков, за това, че си оттеглихте предложението.
Колега Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Първо, господин Председател, в папка с
моите инициали материалът е № ЦИК-07-178, а също така има и
качено разработено част от отговорите на този въпросник.
По отношение на въпроса, който постави колегата Ивков,
вероятно не е обърнал внимание, че при първия доклад на този
материал на 30 декември, от Венецианската комисия казват: „С цел
избягване на дублиране, моля уверете се, че попълнените въпроси са
изпратени на компетентния представител на Европейската комисия
за демокрация и управление във Вашата държава“. По този повод
ние писахме на Министерството на външните работи, за да уточнят
кой е този орган. А писмото от Министерството на регионалното
развитие, в случая ние не сме контактували с тях, нито
Министерството на външните работи, те просто са ни изпратили
същия материал, който ние получихме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на
колегата Цанева.
Имате ли друг доклад?
ТАНЯ ЦАНЕВА: И ако позволите, господин Председател, в
продължение на докладваното от колегата Димитров бих искала да
Ви информирам, че с вх. № ЦИК-07-138 в папка с моите инициали в
днешното заседание е качен пълният доклад, преведен на български,
от всички проведени уебинари, конференции на ACEEEO и на IDEA
в пълния им обем, въпреки че след всяко участие на наш
представител от Комисията в тези конференции бяха докладвани
тези проведени уебинари. Независимо от това за запознаване ви
предлагам материала, който сме получили от АСЕЕЕО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Цанева.
Колегите ще се запознаят с материала. Той вече е разглеждан
в различни форми в Централната избирателна комисия, но и така
обобщен ще ни позволи оттук нататък при предоставяне на
информация от страна на Централната избирателна комисия ние да
се ползваме от този материал.
Ако нямате друг доклад...
ТАНЯ ЦАНЕВА: Нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме
към колегата Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, докладвам ви искане, получено от кмета на община
Белово с вх. № МИ-14-1 от 7 януари 2021 г. във връзка с отваряне на
запечатано помещение, което се намира в общината, и в което се
съхраняват изборни книжа от 2011, 2015 г. с цел предаването им на
отдел „Държавен архив“ в гр. Пазарджик.
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В моя папка има писмо отговор, което ви предлагам да
гласуваме, с което го уведомяваме, че не е необходимо специално
разрешение от Централната избирателна комисия, а това се случва
по силата на наше Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г.
Моля да го погледнете и да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението на колегата Георгиева.
Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване на писмото.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Да.
За сведение ви докладвам писмо от кмета на район „Тракия“,
община Пловдив, с вх. № МИ-06-4 от 8 януари, с което той ни
уведомява, че е отворено помещение при спазване на изискванията
на наше Решение № 1244. Спазени са всички изисквания.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

колега Георгиева.
Разбирам, че нямате друг доклад.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Нямам друг доклад. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
колега Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Няма да докладвам отвореното писмо на
Мая Манолова, то сигурно е на друг доклад. Аз ще докладвам едно
от Н. М.:
„Казвам се Н. В момента живея в Лутън, Англия. Искам да
гласувам за парламентарните и президентските избори тази година.
Как да се регистрирам за гласуване онлайн (електронно гласуване)
или в Посолството в Лондон?“
Предлагам отговор, който преди малко казах по други
подобни въпроси:
„Уважаема госпожо М., Централната

избирателна

комисия със свое решение ще определи условията и реда за
образуване на избирателни секции извън страната, включително
условията, реда и организиране за гласуването на български
граждани извън страната не по-късно от 57 дни преди изборния ден.
Централната избирателна комисия с друго свое решение ще
определи местата и държавите, в които ще се образуват избирателни
секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко
място не по-късно от 21 дни преди изборния ден.
И двете решения ще бъдат публикувани на сайта на
Централната избирателна комисия и ще можете да се запознаете с
тях.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков,
тъй като има един въпрос: може ли да гласува онлайн (електронно
гласуване), може би да го…
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, последният, както казах, за всеки ще
добавим, че Изборният кодекс не го предвижда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да добавим, че
не е възможно гласуването.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В трето изречение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Добре.

В

скобките е сложено електронно гласуване и това ме навежда, че
може би и тук е… Но така или иначе ще бъде добавено това
изречение.
Колеги, имате ли въпроси или предложения по предложения
текст на отговор от страна на Централната избирателна комисия?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Ивков, имате ли друг доклад?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колегата Бояджийски.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Благодаря,

господин

Председател.
Колеги, с вх. № НС-01-1 от 8 януари 2021 г. е дошло писмо от
Димитър Стоянов – главен секретар на президента на Република
България, в което във връзка с дискусията по време на
консултативната среща с ръководството на ЦИК е поискано от
президента и с писмото се отправя молба да се предостави
информация относно срока, в който ще бъдат доставени всичките
9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване.
Междувременно с писмо с вх. № ЦИК-066-11 от 12 януари
2021 г. е пристигнало писмо от „СИЕЛА НОРМА“ АД по имейла,
към което е прикачено сканирано подписано и подпечатано от
изпълнителния директор на „СИЕЛА НОРМА“ АД съгласие на
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дружеството цялата информация от техническата им оферта и
протокола от преговорите по процедурата за доставка на 9600
специализирани устройства да бъде предоставена на президентската
институция и/или лично на господин Румен Радев.
Предвид така даденото съгласие съм изготвил проект на
писмо, което можете да видите във вътрешната мрежа под № 4936.
Само да кажа, че посочената в него информация и срокове са
търговска тайна, за което имаме представено от участника „СИЕЛА
НОРМА“ декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, така че се въздържам
да го коментирам публично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Видяхте текста
на писмото с оглед запазването на информацията, която е свързана.
Колеги, процедура по предложения текст на писмото.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Бояджийски, имате ли още?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Имам, господин Председател.
Другият доклад е едно писмо от миналото заседание по вх.
№ НС-11-1 от 4 януари 2021 г. по исканията на господин Христо
Иванов. Предвид станалите дискусии проектът на писмо е съкратен
чувствително, като отново предлагам да отговорим и да ги
уведомим, независимо от това какво те евентуално знаят или не
знаят, че обстоятелствата и информацията, която се съдържа
техническите предложения на „СИЕЛА НОРМА“ и „ЛЕКС.БГ“ са
търговска

тайна,

за

което

сме

получили

декларации

за
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конфиденциалност по закона – чл. 102, ал. 1 от ЗОП. За разкриването
й е необходимо съгласие, което към момента ние не притежаваме.
В изпълнение на правомощията си Централната избирателна
комисия ще приеме съответното решение по чл. 114, т. 11 от
Изборния кодекс, както в станалата дискусия

тогава с госпожа

Ч. се изяснихме.
И на основание чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс Държавна
агенция

„Електронно

управление“,

Българският

институт

за

стандартизация и Българският институт по метрология са тези,
които удостоверят съответствието на машините с техническите
спецификации, поради което исканият от тях ред за независим одит
следва да се отнесе към тези институции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
текста на писмо, което е отговор на писмото на „Да, България“ до
господин Иванов.
Имате ли възражения във връзка с текста на писмото?
Ако нямате такива предложения, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров,

Николай

Николов,

Паскал

Бояджийски,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 3
(Кристина Стефанова, Севинч Солакова и Ерхан Чаушев).
Друг доклад имате ли, колега?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Имам. Разпределено е за мен,
господин Николов и господин Желязков, обаче мисля, че господин
Николов докладва голяма част. Не зная дали да не докладвам само за
протокола, като писма за сведение № ЦИК-066-10 от 11 януари
2021 г., декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките за
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изпиране на пари и № ЦИК-066-8 от 8 януари 2021 г. – вариант на
банкова гаранция, които мисля, че вече са докладвани.
Това е, което имам да докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с
предоставените проекти на текст на гаранцията моето предложение е
групата по машинно гласуване във връзка и с проведената процедура
да се събере и да обсъди дали тези текстове на гаранции са
достатъчно добре издържани от правна гледна точка, така че да
гарантират правата на Централната избирателна комисия във връзка
с доброто изпълнение на договорните задължения и ако има
необходимост, да бъдат направени предложения за корекция и за
допълнение на самия текст на гаранциите.
В тази връзка предлагам това да бъде един от въпросите,
които да бъдат обсъдени в група „Машинно гласуване“, когато
имаме готовност да бъде проведено такова заседание.
Друг доклад имате ли, колега Бояджийски?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И на последно
място, тъй като няма други заявили се, уважаеми колеги, докладвам
ви постъпилото писмо с вх. № НС-20-1 от 8.01.2021 г., с което ви
напомням, че утре от 11,30 ч. в ЦИК имаме среща с ръководството
на Българската национална телевизия с оглед обсъждането на
въпроси, свързани с разяснителната кампания и представянето на
работата на Централната избирателна комисия в обществената
медия. От писмото, което е качено във вътрешната мрежа, можете да
видите и участниците.
Молбата ми е всички колеги да бъдем тук за срещата.
Това е за сведение.
И на второ място ви докладвам проект на писмо, което е
качено във вътрешната мрежа в моята папка, с проектен № 4937. В
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продължение на срещата, която беше проведена с заместник
министър-председателя

господин

Дончев

по

отношение

на

машинното гласуване и предоставената ни информация, че
Министерският съвет ще поеме ангажимента за осигуряването на
дейностите по съхранение и охрана на машините за гласуване с
оглед избора вече на изпълнител и поемането на договорни
задължения от страна на Централната избирателна комисия във
връзка с изпълнението на договора, както и във връзка с
обсъждането на всичките въпроси, свързани с епидемиологичната
обстановка, мерките, които се предвижда да бъдат предприети с
оглед запазване живота и здравето на избирателите и на участниците
в изборния процес – въпросите, които пристигат и в Централната
избирателна комисия, и които по-рано бяха докладвани.
Предлагам ви да изпратим това като писмо до господин
Дончев, като, разбира се, с оглед възможността в състава на
представителите на държавни органи и агенции, които да участват в
срещата, предлагам да не определяме дата и час на срещата, за да
може те да бъдат съгласувани в оперативен порядък.
В тази връзка ви предлагам да одобрим текста на писмо и да
го изпратим до заместник министър-председателя господин Дончев,
за да може да бъде проведена максимално скоро тази среща, на
която да бъдат обсъдени всички тези въпроси.
Имате ли предложения към текста на писмото? Ако не, да го
гласуваме.
Колега Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все пак трябва да има и време. Да се
посочи докога. Може да е след месец, три, пет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Добре,

възприемам. Тогава нека да посочим: в удобно за Вас време, найскоро.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нещо подобно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Приемам,

колега Чаушев. Ще го добавя в текста.
Процедура по гласуване, колеги.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
И колегата Стефанова да докладва едно писмо, което постъпи
в днешния ден за запознаване на членовете на Централната
избирателна комисия.
Заповядайте, колега Стефанова.
КРИСТИНА

СТЕФАНОВА:

Благодаря,

господин

Председател.
Колеги, с вх. № ЦИК-00-32-1 сме получили писмо от
Държавна агенция „Електронно управление“. Писмото е до много
институции от изпълнителната власт, както и с копие до други
институции, където е включена и Централната избирателна комисия,
във връзка с изпълнението на мерките в актуализираната пътна карта
за изпълнение на актуализираната стратегия за развитие на
електронното управление в Република България 2019 – 2023.
Държавна агенция „Електронно управление“ ни уведомява, че в
актуализираната стратегия са включени четири мерки и това, което е
написано в писмото, е, че във връзка с горецитираните мерки до
20 януари трябва да се изпрати информация с действията, които са
предприемани по тях за периода до 2020 г., както и предстоящите за
2021 г.
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Предлагам

го

за

запознаване

и

информация,

като

междувременно госпожа Манолова ще възложи изготвяне на
хронология относно кореспонденцията между Държавната агенция и
ЦИК по повод пътната карта за изпълнение на развитие на
електронното управление в Република България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря,

госпожо Стефанова.
Ако няма други желаещи да се включат в тази точка „Разни“,
закривам заседанието на Централната избирателна комисия.
Не насрочвам в момента следващото заседание с оглед
работата на работните групи и предстоящите обсъждания в тях. За
насроченото заседание ще бъдете уведомени по телефон и по имейл.
По отношение на всички останали групи също ще получите
информация за заседанията, които ще проведат.
Благодаря Ви, колеги.
(Закрито в 13,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Нина Иванова

