ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 222
На 14 юли 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение относно съставяне, обявяване, поправка
и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на
нови и частични избори за общински съветници и кметове.
Докладва: Силва Дюкенджиева
2. Проект на решение относно процедура за определяне чрез
жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в
бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за
кметове и частични избори за кметове.
Докладва: Александър Андреев
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Катя Иванова, Силвия Стойчева
4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Катя Иванова, Йорданка Ганчева, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Бойчо
Арнаудов, Ерхан Чаушев
5. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладват: Таня Йосифова, Катя Иванова, Мария Бойкинова
6. Доклади по писма на прокуратури и МВР.
Докладват: Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров
7. Разни.
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Докладват: Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова,
Димитър Димитров, Николай Николов, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Севинч Солакова и Ивайло Ивков.
Заседанието бе открито в 10,10 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.
Откривам днешното заседание на ЦИК. Присъстват 12 от членовете
на Комисията, налице е необходимия кворум.
В отпуск са колегите Севинч Солакова и Ивайло Ивков.
Предложения за включване в дневния ред? Господин Бойчо
Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите в точката за изплащане на възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други
предложения към дневния ред няма. За промяна също няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред за
заседанието.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай
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Николов, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Андреев, заповядайте по втора точка:
Точка 2. Проект на решение относно процедура за
определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и
коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови избори за
общински съветници и за кметове и частични избори за кметове.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, предлагам ви
да приемем решение, с което да определим процедурата за тегленето
на жребия в Централната избирателна комисия с оглед определянето
на номерата на партиите и коалициите при изписването в
бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за
кметове и частични избори за кметове.
Основанието е чл. 423, който възлага с измененията си
провеждането на жребия в Централната избирателна комисия, така е
след 2016 г., като решението разглежда общо процедурата за
определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и
коалициите от ЦИК, които са регистрирани в ЦИК. А съответно за
всеки насрочен частичен избор или нов избор Централната
избирателна комисия с протоколно решение ще взима решение кога
да бъде проведен самият жребий с оглед приетата хронограма и
сроковете, които бъдат приети за всеки един от отделните било
частични избори или нови избори. Процедурата, която е предвидена,
е тази, която и вие познавате от другите жребии, провеждани за
общите местни избори, както и в изборите за народни
представители, президент и вицепрезидент и Европейски парламент.
Жребият се води от председателя, а в неговото отсъствие от
определен от Централната избирателна комисия заместникпредседател или секретаря в отсъствие на заместник-председател.
Има три кутии, като в първата кутия се поставят имената на
присъстващите членове на ЦИК; във втората кутия са поставени
наименованията, пълно или съкратено, в зависимост от начина на
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изписването, който е предвиден в решението за регистрация в ЦИК
на партията или коалицията, регистрирана за частичните или новите
избори; в третата кутия са номерата, като броят на номерата е равен
на броя на партиите и коалициите, регистрирани в Централната
избирателна комисия.
Водещият на жребия тегли от първата кутия два плика с
имената на двама членове на ЦИК. Първият член тегли от кутията с
партиите и коалициите наименованието на съответна партия и
коалиция, а вторият – номера.
По този начин се провежда жребият, като въз основа на
изтегления жребий вече с решение Централната избирателна
комисия обявява жребия. На тегленето на жребия могат да
присъстват не само представители на партии и коалиции, а също
така и средствата за масово осведомяване и кандидати, които са
регистрирани за участие в изборите.
Такова решение ние бяхме приемали и в периода след общите
избори в 2015 г. с изменението през 2016 г. на реда за провеждането
на жребия, който беше преди това от общинските избирателни
комисии. Като структура и като съдържание то е сходно с него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за решение. Изказвания, колеги? Бележки към проекта за
решение? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Номерът на решението е 1835, колега Андреев.
Преминаваме към точка трета, колеги. Колегата Иванова
има думата.
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Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-509 от
9 юли 2020 г. от кмета на община Смядово. Във връзка с извършена
експертиза за ценността и техническата обработка на документите
от произведените избори за общински съветници, кмет на община и
кметове на кметства в община Смядово на 25 октомври и 1 ноември
2015 г. и в изпълнение на наше Решение № 1244-МИ от
30 септември кметът на община Смядово ни прилага всички
изискуеми се документи във връзка с отварянето на запечатаното
помещение, протоколи, заповед на кмета, акт за унищожаване на
неценни документи с изтекъл срок на съхранение.
Докладвам ви преписката за сведение. Пак повтарят, че
същата е комплектувана с всички необходими документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад нямате в
тази точка.
Колегата Стойчева има думата.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам постъпило писмо от Столична община
за предприемане на действия съгласно изискванията на Централната
избирателна комисия по приемането на протоколите и списъците за
гласуване в изборите за общински съветници и кметове през 2019 г.
от длъжностни лица са ГД „ГРАО“ и поставянето им в помещението,
в което се съхраняват торбите и другите изборни книжа от
цитираните вече избори.
Преписката е комплектувана в цялост. Съдържа заповед на
кмета на Столична община за назначаване на комисия, както и
приемно-предавателен протокол между тази комисия и
представителите на Териториално звено „ГРАО” – София-град.
Докладвам преписката за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Преминаваме към
точка четвърта. Колегата Иванова има думата.
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Точка 4. Искания за изплащане възнаграждения на ОИК.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане за изплащане на
възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Каспичан.
Искането е с вх. № МИ-27-233 от 8 юли 2020 г. Колегите от
Общинската
избирателна
комисия
искат
изплащане
на
възнаграждение за три проведени дежурства, съответно на 20 юни,
30 юни и1 юли 2020 г., както и за едно заседание на 21 юни 2020 г.
Дежурството на 20 юни е във връзка със завеждане на
кореспонденция за периода от 2 юни до 26 юни по постъпил сигнал
от общински съветник във връзка с искане за установяване на
несъвместимост по отношение на друг общински съветник, за
установяване на наличие на обстоятелства по чл. 30, ал. 4, т. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Заседанието е проведено именно за разглеждане на това постъпило
искане. А другите две дежурства са проведени съответно за
изготвяне на копия от преписка във връзка с жалба по
административно дело № 270/2020 г., както и за допълване на
преписката по същото административно дело.
Цялата преписка е комплектувана с всички необходими
документи. Има и счетоводна справка и контролен лист.
Предлагам на колегите от Общинската избирателна комисия
– Каспичан, да бъде изплатено възнаграждение в размер на
1009,47 лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към
докладчика? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
протоколно решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад в тази точка, колега Иванова? Не.
Колегата Ганчева има думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви искане за изплащане на
възнаграждение с вх. № МИ-27-235 от 9 юли 2020 г. от Общинската
избирателна комисия – Провадия. Искането за изплащане на
възнаграждение е за заседание, проведено от комисията на 11 юни
2020 г., на което са присъствали председател, двама заместникпредседатели, секретар и 9 членове на комисията.
Има контролен лист за извършен предварителен контрол от
финансовия контрольор преди поемане на задължение с
положително становище за изплащане за сумата в размер на
714,21 лв. ведно с осигурителните вноски.
Заседанието е проведено, за да бъде разгледан и обсъден
сигнал, постъпил от Ф. Ф.
Колеги, предлагам въз основа на направения от мен доклад да
приемем протоколно решение за изплащане на възнаграждението на
Общинската избирателна комисия – Провадия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Има ли въпроси към доказателства? Други предложения? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколното
решение за изплащане на възнаграждение на ОИК – Провадия.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад в тази точка, колега Ганчева? Нямате.
Колега Николов, заповядайте.
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е постъпило
искане с вх. № МИ-27-229 от 6 юли 2020 г. от Общинската
избирателна комисия – Севлиево, за изплащане на възнаграждение
за проведени пет заседания на комисията и пет дежурства, всяко от
които е по трима членове, а на петте заседания са присъствали по
13 членове, тоест пълният състав на комисията.
Преписката е комплектувана с всички необходими
документи, в това число пет справки за дежурствата и пет протокола
от проведените заседания.
Предметът на проведените дежурства и проведените
заседания, съгласно справката, която е представена, и съгласно
приложените десет броя документи, е както следва.
На първо място, на 21 май трима членове на комисията –
председател, заместник-председател и секретар, са приели сигнал за
нарушение на чл. 34, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от общински съветник. Подготвили са
проект на решение на Общинската избирателна комисия и са
информирали комисията за свикване на заседание на 26 май.
На заседанието на 26 май (както казах, на всички заседания са
присъствали 13 членове) колегите от Общинската избирателна
комисия са разгледали този сигнал. Приели са решение за изискване
на документи.
На 27 май е проведено дежурство отново от председател,
заместник-председател и секретар, на което е прието уточнение по
сигнала, депозиран преди това във връзка с несъвместимост на
общински съветник. Изготвен е проект на решение на Общинската
избирателна комисия.
Четвърто. На 2 юни е проведено заседание в пълен състав.
Разгледано е уточнението към сигнала. Прието е решение за
изискване на документи от „Общински пазари Севлиево” ЕОД.
Пето. На 9 юни е дадено дежурство отново от председател,
заместник-председател и секретар, на което са приели заявления от
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двама общински съветници за отказ от правомощията им като
общински съветници от коалиция „Ние гражданите“. Подготвили са
проект на решение. Всички членове на Общинската избирателна
комисия са информирани за заседанието.
На 10 юни е проведено заседание, на което е обявен за избран
в листата на коалиция „Ние гражданите“ следващият общински
съветник.
Седмо. На 19 юни са приели писма от председателя на
Общинския съвет, от отдел „Общинска собственост“, от Агенцията
по вписванията и от „Общински пазари Севлиево“ във връзка с
преписката по несъвместимост на общински съветник. Изготвили са
също така писмо до самия общински съветник за даване възможност
за възражение в рамките на преписката.
Осмо. На 22 юни е проведено заседание, на което
Общинската избирателна комисия се е запознала с нови документи и
този път е разгледала отговора от страна на общинския съветник,
който е уличен в несъвместимост. Приела е решение за изискване на
информация от Общинския съвет допълнително и представяне по
възможност на писмено възражение.
На девето място, на 26 юни е проведено дежурство в състав
председател, заместник-председател и секретар, на което е
подготвен проект за решение и е свикано заседание на комисията.
И последно, десето, на 2 юли 2020 г. е проведено заседание
на комисията в пълен състав, на което е разгледано възражението на
общинския съветник и е прието решение № 208-МИ от 2 юли 2020 г.
за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник
и за обявяване за избран на следващия в съответната листа.
За тези десет форума общо претендираната сума възлиза на
4462,15 лв. ведно с осигурителните вноски. Това, което е
съществено тук, е, че е изготвен и контролен лист от страна на
финансовия контрольор, с който разходът се одобрява като
законосъобразен.

10
Предлагам протоколно решение за одобряване на този разход
за пет заседания и пет дежурства на Общинската избирателна
комисия – Севлиево. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпроси към
докладчик? Други предложения? Имате думата, колеги.
Процедура по гласуване, колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Имате ли друг доклад, колега Николов? Не.
Колегата Стойчева има думата.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпило искане
за изплащане на възнаграждение на Общинската избирателна
комисия – Бойчиновци, за проведено дежурство на 3 юли 2020 г. от
председател, заместник-председател и секретар на комисията с цел
предоставяне на изискани от органите на дознанието документи и
заверени копия от решения на Общинската избирателна комисия.
Исканата сума е на стойност 178,22 лв. Включва и
осигурителните вноски.
Преписката е комплектувана с всички необходими
документи.
Предлагам
да
одобрим
изплащането
на
възнаграждението за проведеното дежурство на членовете на ОИК –
Бойчиновци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Има ли въпроси? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
протоколно решение за одобряване изплащането на едно дежурство.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Друг доклад имате ли в тази точка? Нямате.
Колегата Георгиева има думата. Заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря ви. Колеги, докладвам
ви искане за изплащане на възнаграждение от Общинската
избирателна комисия – Пещера, с вх. № МИ-27-234 от 8 юли 2020 г.
Искането е за проведено едно дежурство и едно заседание.
Дежурството е осъществено от двама членове и е във връзка с
приемане на документи по предсрочно прекратяване пълномощията
на избран общински съветник и съответно подготовка на
предстоящото заседание.
Заседанието е проведено на 3 юли 2020 г. в присъствието на
председател, двама заместник-председатели, секретар и 9 членове на
комисията. На това заседание е взето решение за предсрочно
прекратяване пълномощията на избран общински съветник и
обявяване за избран на следващия от съответната кандидатска листа.
Преписката е комплектувана с всички необходими
документи, включително контролен лист и счетоводна справка.
Сумата е в размер на 820,61 лв. Предлагам ви да я одобрим за
проведено едно заседание и едно дежурство от Общинската
избирателна комисия – Пещера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпроси има ли към
докладчика, колеги?
Процедура по гласуване, колеги, на протоколно решение за
одобряване изплащането на предложеното възнаграждение за ОИК –
Пещера.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли? Заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Ще докладвам още едно искане.
От Общинската избирателна комисия – Карлово, с вх. № МИ-77-232
от 7 юли 2020 г. за проведено едно дежурство от председател и
заместник-председател във връзка с комплектуване на цялата
преписка по издаване на обжалвано решение на Общинската
избирателна комисия и изпращането й по компетентност на
Административен съд – Пловдив.
Сумата е в размер на 121,03 лв. Налице са всички необходими
документи, включително контролен лист и счетоводна справка.
Предлагам ви да одобрим тази сума за проведено едно дежурство от
Общинската избирателна комисия – Карлово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към
докладчик? Други предложения? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно
решение за одобряване възнаграждението на ОИК – Карлово.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колегата Арнаудов има думата. Заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане за изплащане на
възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Дряново, с
вх. № МИ-27-236 от 9 юли 2020 г. Искането е за едно заседание,
проведено на 7 юли 2020 г., на което са присъствали всичките 13
членове на Общинската избирателна комисия Дряново.
Към искането е приложен протокол от проведеното заседание
и решението, прието на заседанието. Искането е комплектувано с
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контролен лист и счетоводна справка. Исканата сума е 714,21 лв. с
осигурителните вноски.
Моля
да
гласуваме
изплащането
на
поисканото
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към
докладчика? Не виждам.
Процедура по гласуване, колеги, на протоколното решение за
изплащане възнаграждение на ОИК – Дряново.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад в тази точка? Нямате.
Колега Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам едно искане
от Общинската избирателна комисия – Омуртаг, с вх. № МИ-27-237
от 10 юли 2020 г. за проведено заседание на 23 юни, на което са
присъствали председател, двама заместник-председател, секретар и
9 членове. На това заседание са прекратили пълномощията на
общински съветник и са обявили друг от съответната листа.
По преписката има контролен лист и счетоводна справка,
поради което аз предлагам на основание Раздел първи, точка 1,
буква „в” от наше Решение № 1685-МИ от 20 ноември 2019 г. да им
изплатим възнаграждение за това проведено заседание.
Размерът е 714,21 лв. ведно с осигурителните вноски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към
колегата Чаушев? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколното
решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,

14
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Имате ли друг доклад, колега Чаушев? Нямате.
Преминаваме, колеги, към точка пета. Колегата Иванова има
думата.
Точка 5. Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка от днешно
заседание е качен проект на писмена защита от Централната
избирателна комисия по административно дело № 898/2020 г. по
описа на Административен съд – Пловдив, за същата година.
обръщам внимание, че защитата е съобразена със задължителните
указания, обективирани в отменително решение на Върховния
административен съд, както и че са коментирани представените от
ищеца при новото разглеждане на доказателствата, писмени
документи, както и представените от Централната избирателна
комисия документи.
Моля за вашето протоколно решение, за да бъде същата
депозирана в определения от съда срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Бележки по проекта? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Колегата Бойкинова има думата по тази точка от дневния ред.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, вчера се получи в
Централната избирателна комисия призовка за насрочено дело за
днес от 14,45 ч. в Софийски районен съд. Моля да гласуваме
упълномощаване на юрисконсулт Радославова за процесуално
представителство по дело № 809/2020 г. на 105-ти състав по описа
на Софийски районен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения,
колеги? Чухте предложението да упълномощим колегата
Радославова. Не виждам други предложения.
Моля, колеги, процедура по гласуване да упълномощим
госпожа Радославова да ни представлява пред Софийски районен
съд по посочения номер дело.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад? Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам
получените в Централната избирателна комисия призовки за
насрочени дела в Софийски районен съд както следва: на 21 юли
2020 г.; призована е госпожа Стефка Стоева в качеството й на
актосъставител; дело, насрочено в Софийски районен съд, за 24 юли
2020 г. от 13 ч., за която дата е призована госпожа Стоева в
качеството й на актосъставител с приложено разпореждане, в което
се указва на въззиваемата страна, тоест на Централната избирателна
комисия,
че
следва
да
представи
цялата
административнонаказателна преписка в оригинал в срок до
съдебното заседание. Ще бъдат изпълнени указанията.
Също така ви докладвам и дело, насрочено за 7 август от 13
ч., за която дата също е призована госпожа Стоева в качеството й на
актосъставител. Дело, насрочено за 23 септември 2020 г., за която
дата е призована и госпожа Стоева в качеството й на актосъставител.
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И дело на 26 октомври 2020 г. от 13 ч. в Софийски районен съд също
с призоваване на госпожа Стоева в качеството й на актосъставител.
Уведомявам ви, че с решение по дело № 13375/2019 г. 19-ти
състав, Софийски районен съд потвърждава решение на Централната
избирателна комисия № 548-ЕП и осъжда телевизия „Евроком” да
заплати на Централната избирателна комисия 90 лв. юрисконсултско
възнаграждение. Това е решение на Централната избирателна
комисия, с което сме наложили административно наказание на
телевизия „Евроком” ЕОД за нарушение на разпоредбата на чл. 205,
ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.
Също така ви докладвам, че с решение по дело № 4707/2020
г., Трети състав по описа на Софийски районен съд е отменено
решение на Централната избирателна комисия № 1569-МИ от 27
октомври 2019 г. Предлагам в законовия срок да обжалваме това
решение на Софийски районен съд.
И още едно отменено решение от Софийски районен съд. то е
по дело № 410/2020 г. Отменено е решението на Централната
избирателна комисия № 1713-МИ от 19 декември 2019 г., с което
сме наложили административно наказание на доставчика на
медийни услуги „168 часа” ЕОД за нарушение на разпоредбата на
чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс.
Докладвам ви и писмо от областния управител на Бургас. С
писмото са ни приложени две решения на Районен съд – гр. Бургас,
съответно и на Административен съд – Бургас. С Решение № 370-ЕП
от 21 май 2019 г. Централната избирателна комисия е установила
нарушение на забраната на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс за
водене на предизборна агитация на език, различен от българския. С
това решение сме установили и нарушение на господин Мустафа
Карадайъ и на политическа партия ДПС. Изпратили сме нашето
решение на областния управител на област Бургас, който е наложил
за двете нарушения глоба в размер на 200 лв. Тези наказателни
постановления на областния управител на област Бургас са
обжалвани от господин Карадайъ и от политическа партия ДПС.
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Отменено е решението на Централната избирателна комисия
и са потвърдени от касационната инстанция Административен съд –
Бургас. С мотиви по същество, освен процесуалното нарушение, че
актовете са съставени в отсъствие на нарушителите, в решението е
коментирано и по същество решението на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли,
колега Бойкинова? Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, на 17 юли 2020 г.
от 10 ч. има насрочено дело в Административен съд – София-град.
Моля да упълномощим юрисконсулт Радославова за процесуално
представителство по делото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има
ли? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно
решение, с което да упълномощим госпожа Радославова да
представлява ЦИК по посоченото дело.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, Централната
избирателна комисия въз основа на Решение № 1645-МИ е
установила нарушение на „Институт за стратегии и анализи” ЕООД
за това, че на 3 ноември 2019 г. в 15,30 ч. на интернет страницата
Epicenter.bg, негова собственост, е публикувана информация за
наличие на резултати от социологически проучвания в изборния ден
за гр. София: Йорданка Фандъкова – 49%, Мая Манолова – 45%; за
гр. Варна: Иван Портних – 60%, Костадин Костадинов – 36%; гр.
Пловдив: Здравко Димитров – 53%, Славчо Атанасов – 39%. Това е
нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс.
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Въз основа на това решение Централната избирателна
комисия в законоустановения срок е издала акт за установяване на
административни нарушения от „Институт за стратегии и анализи”.
Предлагам да наложим имуществена санкция в размер на
2000 лв. на „Институт за стратегии и анализи” ЕООД за това, че е
нарушил разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по предложения проект за решение. Има ли бележки към проекта?
Други предложения? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1836, колега Бойкинова.
Преминаваме към точка шеста. Колегата Джеров има
думата.
Точка 6. Доклади по писма на прокуратури и МВР.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам постъпило в Централната избирателна
комисия с вх. № ЕП-98-268 от 13 юли 2020 г. едно постановление с
копие до Централната избирателна комисия на прокурор Б.,
прокурор при Софийска районна прокуратура, с което ни уведомява,
че прекратява наказателното производство по досъдебно
производство № 1507-1 от 2020 г. по съответния опис, така както е
отразено в самото постановление.
Докладвам го за сведение.
На следващо място, докладвам вх. № ЕП-09-266 от 10 юли
2020 г. 2020 г. Това е постановление за приемане по компетентност.
От гр. Провадия от 7 юли 2020 г. на прокурор П. Г. при
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Районна прокуратура – гр. Варна, който постановява, че приема за
наблюдение по компетентност прокурорска преписка под
съответния номер, както е отразено в постановлението, по описа на
Районна прокуратура – гр. София.
Докладвам постановлението за сведение.
На следващо място предлагам да изпратим едно писмоотговор във връзка с вх. № ЕП-04-02-84/1 на Централната
избирателна комисия от 8 юли 2020 г. Писмото е от Първо Районно
управление на СДВР от съответния разследващ полицай. Предлагам
да изпратим писмо, което е в моята папка, можете да се запознаете
със съдържанието му. Предлагам писмото да бъде изпратено по
компетентност.
Моля да го погледнете и ако нямате възражения и
допълнителни предложения, да гласуваме писмото така както е
изготвено, да бъде изпратено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата по
предложения проект за писмо, уважаеми колеги. Има ли изказвания?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: С една автокорекция – долу за името
на секретар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други
бележки, колеги, моля процедура по гласуване на предложеното
писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. №
ЕП-04-02-137 на Централната избирателна комисия от 8 юли 2020 г.
Това е прокурорска преписка от старши комисар Ц.
В тази връзка по отношение на исканите от Централната
избирателна комисия данни съм изготвил писмо. Моля да се
запознаете със съдържанието му и ако нямате предложения за
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допълнения и изменения, писмото да бъде гласувано във вида, в
който е изготвено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по
гласуване, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, предлагам да дадем 10-минутна почивка, в която да
се отстрани повредата в озвучаващата уредба. Почивка до 11,15 ч.,
колеги.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТЕФКА
СТОЕВА:
Продължава
заседанието, колеги. Техническата неизправност в микрофоните
беше отстранена.
Колега Джеров, продължете докладите си. Имате думата.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, на следващо място ви докладвам вх. № ЕП-04-02133 от 8 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия. Писмото
е от директора на Областна дирекция на МВР – гр. Габрово, Б. М., в
което искат от нас данни.
В тази връзка съм изготвил писмо, намира се в моята папка от
днес. Моля да го погледнете и ако нямате предложения за
допълнения и изменения, да изпратим така изготвеното писмо със
съответните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за писмо. Не виждам изказвания.
Процедура по гласуване, моля.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
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Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам
следващия входящ № номер ЕП-09-241 от 7 юли 2020 г. от
следовател Е. То също е във връзка с досъдебно производство. В
писмото се искат съответни данни.
В тази връзка съм подготвил писмо в моята папка от днес.
Моля да се запознаете със съдържанието му и ако нямате
предложения за допълнения и изменения, да бъде изпратено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли предложения
към проекта за писмо? Не виждам.
Гласуваме, колеги. Процедура по гласуване, моля.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. №
ЕП-09-242 от 7 юли 2020 г. Писмото е от следовател Д. Е, в което
също се иска да бъдат представени данни.
В тази връзка съм изготвил писмо, което е в моята папка от
днес. Моля да се запознаете с него и ако нямате възражения, да
изпратим писмото със съответното съдържание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по
гласуване, колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ ЕП-04-02-134 от 8 юли 2020 г. едно писмо от старши комисар П.
Т. във връзка с изпращане също на съответните данни.
Подготвил съм писмо в моята папка от днес с исканите от нас
данни. Моля да го погледнете и ако нямате възражения и
предложения, да изпратим писмото със съответното съдържание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. №
ЕП-04-02-146 от 9 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия.
Писмото е от началника на Второ районно управление – Пловдив,
главен инспектор М. Във връзка с отговора, който се иска от нас,
съм подготвил писмо в моята папка от днес. Моля да го погледнете и
ако нямате възражения да изпратим съответното писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по
гласуване, моля.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ ЕП-04-02-147 от 9 юли 2020 г. на Централната избирателна
комисия. Писмото е изпратено също от началника на Второ районно
управление – Пловдив, главен инспектор М.
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В тази връзка съм изготвил относно исканите данни писмо,
което се намира в моята папка от днес. Моля да се запознаете със
съдържанието му и ако нямате възражения, да изпратим същото на
началника на Второ районно управление – Пловдив, главен
инспектор М.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Не виждам изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
писмо.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Още един доклад, уважаеми колеги,
вх. № НС-00-11 от 14 юли 2020 г. Това е отговор от
„Информационно обслужване”, който сме получили във връзка с
питане, отправено към нас, от директора на Областна дирекция на
МВР – Пловдив, старши комисар Р. Става дума за несъвместимост
на две лица. Може да се запознаете със съдържанието.
Съдържанието е едно и също по отношение на две различни лица
относно несъвместимостта им.
Отговорите като писма съм подготвил в моята папка от днес.
Моля да ги погледнете и ако нямате предложения за допълнения или
възражения, да бъдат изпратени със съответното съдържание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки,
колеги, по цитираните два проекта за писма със сходно съдържание?
Не виждам изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване ан блок на двете
писма.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Приключихте ли, колега Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Приключих. Благодаря ви, госпожо
председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря и аз.
Колегата Ганчева има думата в тази точка. Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЕП-04-02-148 от 9 юли 2020 г.
То е от Районно управление – Бургас, с искане на информация по
отношение на лице със съответния ЕГН, цитиран в преписката.
Подготвен е отговор, който се намира в папката с моите
инициали. Моля да гласуваме отговора за изпращане на
информацията ведно с копия на документите, които се съдържат в
ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки към
предложения проект за отговор, колеги? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Нямате друг доклад в тази точка, колега Ганчева?
Колегата Дюкенджиева има думата по точка първа от
дневния ред. Заповядайте.
Точка 1. Проект на решение относно съставяне, обявяване,
поправка и отпечатване на избирателните списъци при
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произвеждането на нови и частични избори за общински съветници
и кметове.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание има проект на
решение относно съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на
избирателните списъци при произвеждането на нови и частични
избори за общински съветници и за кметове.
Както знаем, избирателните списъци се съставят в две части –
Част първа и Част втора. В проекта на решение е описано подробно
съставянето на видовете избирателни списъци Част първа и Част
втора; избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения,
домове за стари хора и други специализирани институции;
избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от
свобода и за задържане.
Освен това има описание на съдържанието на различните
видове избирателни списъци.
Следващата част от решението е за проверката и
отпечатването на избирателните списъци, както и за обявяването и
публикуването им, за вписването и дописването, след като са
обявени и публикувани избирателните списъци, начина на
заличаване от избирателните списъци. Подробно описание на
списъка на заличените лица, както и за отстраняването на грешки и
непълноти в избирателните списъци. И начина за вписване в
списъците от самите секционни избирателни комисии.
Госпожо председател, предлагам да разгледаме решението
страница по страница, каквато е практиката на ЦИК. Само да кажа,
че са нанесени сроковете, защото те при нови избори са едни, при
частични са други. Отразени са номерата на приложенията от
изборните книжа. Съобразени са с приетите хронограми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за решение.
По първа страница от решението бележки има ли? Не виждам
изказвания.
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Да преминем към страница втора.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо председател, току-що
погледнах, че изборните книжа са обнародвани в днешния брой на
„Държавен вестник”, така че всичко е наред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Страница 3, колеги.
Преминаваме към страница 4, колеги.
Продължаваме, колеги, страница 5, моля. Има ли бележки и
изказвания по стр. 5 от решението? Не виждам изказвания.
Преминаваме към страница 6.
Страница 7, колеги.
Страница 8, колеги. Имате думата.
Да преминем към страница 9, колеги.
Да видим страница 10, колеги. Не виждам изказвания.
Преминаваме към страница 11.
Страница 12, колеги. (Предложения извън микрофон.)
Обсъдихме цялото решение, колеги.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението заедно с
направените корекции в заседанието.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Номерът на решението е 1837, колега Дюкенджиева.
И така, колеги, преминаваме към точка седма. Колегата
Дюкенджиева има думата.
Точка 7. Разни.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, получили сме писмо от Бюрото за защита при
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Главния прокурор за проверка на едно лице съгласно чл. 153, ал. 3, т.
5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Предлагам да приемем протоколно решение Централната
избирателна комисия да извърши проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има
ли, колеги? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколното
решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК09-107 в моя папка е представен доклад на Централната избирателна
комисия от госпожа Гергана Младенова, главен счетоводител, и
госпожа Петранка Семерджиева, финансов контрольор, относно
участието им в семинар с обучение „Представяне на
актуализираните указания в областта на финансовото управление и
контрол в публичния сектор”. Има приложени материали от
семинара.
Докладвам го за сведение на Централната избирателна
комисия.
Уважаеми колеги, получили сме писмо с вх. № ЦИК-03-17 от
10 юли 2020 г. от администрацията на Министерския съвет. То е във
връзка с една програма за модернизация на администрацията.
На този етап го докладвам също за сведение на ЦИК.
И последното нещо, което искам да докладвам, е с вх. №
ЦИК-11-62 от 13 юли 2020 г. Това е заявление от господин В.
К.,
бивш член на Централната избирателна комисия в
периода от м. май 2011 до м. март 2014 г., с което
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господин К. моли да му бъде издадено удостоверение, че е бил член
на Комисията и за извършваната от него работа.
В моята папка има проект на удостоверение. Моля да
гласуваме издаването на това удостоверение на господин Караджов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за удостоверение. Има ли допълнения, бележки към
проекта? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване да издадем
удостоверението на колегата К.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Имате ли друг доклад, колега Дюкенджиева?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, благодаря, госпожо
председател, нямам друг доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Стефанова,
заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, с вх. № ЦИК-09-108 от 13 юли 2020 г. е постъпила докладна
записка, изготвена от госпожа Радостина Цветанова, с която ни
казва, че новопостъпилата в администрацията госпожа Деница
Йосифова има нужда от създаване на електронна пощенска кутия и
издаване на удостоверение за универсален електронен подпис.
Докладната е съгласувана с госпожа Младенова и с господин
Желязков. Към докладната има изготвени два проекта на писмо до
„Информационно обслужване”, с което да им възложим да направят
служебна поща на госпожа Йосифова с домейн cik.bg, както и
издаването на електронен подпис. Може би двете дейности могат да
бъдат в едно писмо.
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Предлагам да бъде одобрен разходът за издаването на
електронен подпис от 72 лв., както и текстовете на писмата, събрани
в едно, до „Информационно обслужване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
От вчера встъпи в длъжност госпожа Деница Йосифова, избрана
след конкурс – новият „Човешки ресурси”.
Има ли изказвания, предложения, въпроси към докладчика?
Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно
решение, с което да одобрим изпращането на двете писма до
„Информационно обслужване” и разхода за осигуряване на
електронен подпис на госпожа Йосифова.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 6 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли? Заповядайте, колега Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-109 е
постъпила докладна записка от господин Цачев във връзка с
набавяне на канцеларски материали за следващото шестмесечие. Той
предлага да одобрим прогнозен разход от 4000 лв., както и да бъде
направено проучване за най-добра оферта по списък, приложен към
докладната, за нуждите от канцеларски материали за Централната
избирателна комисия. Прогнозната стойност на разходите е до 4000
лв., като се е базирал на информацията, че за предходно
шестмесечие, както и приложена справка, която имаме, разходът за
канцеларски материали е бил 4817 лв. без ДДС.
Моля за одобрение за планираните дейности по проучване на
разхода, както и за очакваните разходи.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Чухте предложението, чухте сумата, която се предлага като
прогнозен разход за канцеларските материали за второто полугодие.
Други предложения има ли? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
протоколно решение за одобряване прогнозния разход за
канцеларски материали на ЦИК за второто полугодие на 2020 г.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: И, колеги, с вх. № ЦИК-09-110 е
постъпила отново докладна записка от господин Цачев, с която ни
уведомява, че за следващото шестмесечие имаме нужда от
закупуване на тонер касети като консуматив за принтери. Има
приложен списък заедно с количеството за закупуване на тонер
касети.
С настоящата докладна господин Цачев предлага да бъде
одобрен прогнозен разход от 10 500 лв., като е базирал сумата на
направени разходи за първото шестмесечие на 2020 г., който разход
е бил 12999 лв. без ДДС.
Предлагам Комисията да одобри очаквания разход, както и да
одобрим предприемането на дейности по набавяне на оферта за найдобра цена на предложените консумативи. Остатъкът за разходване
без ДДС по бюджет за 2020 г. е 27 000 лв., с които Централната
избирателна комисия разполага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада.
Въпроси има ли? Други предложения? Докладните са внесени от
господин Цачев в качеството му на директор на дирекция, замества
госпожа Манолова за нейния отпуск. Не виждам други предложения.
Процедура по гласуване, колеги.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, вх. № ЦИК-04-46 от
вчера сме получили писмо от Министерството на финансите, с което
ни дават указания за формата, съдържанието и сроковете за
съставяне и представяне на подробните отчети към полугодието за
годината за изпълнение на програмните бюджети на
първостепенните разпоредители.
Докладвам го за запознаване и за сведение, като писмото е
предоставено и на главния счетоводител за предприемане на
действия по формата.
С вх. № ЦИК-00-412 от вчера сме получили напомняне от
„Информационно обслужване” за изтичане на електронен подпис на
колега от администрацията. Възложила съм на господин Цачев да
предприеме действия по подновяване или удължаване на подписа.
Нямам повече доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Колегата
Димитров има думата. Заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
В моя папка има проект за писъмце, с което отговаряме на господин
Рогачев на искането да се провери дали лицето В. Н. Т.-К. е избрана
за народен представител и за общински съветник. Поискахме от
„Информационно обслужване” да ни направят проверка и ни
върнаха писмо, с което обясняват, че не е в нито една листа, тоест
няма как да бъде нито едното, нито другото.
Това е. По същество лицето не е народен представител, нито
общински съветник. Това е нещо, което те са поискали да установят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по
гласуване, колеги, на предложения отговор от колегата Димитров.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад? Заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: То не е точно доклад. За сведение
искам да ви съобщя, че има писмо от Университета в Мемур, където
екип се опитва да направи проект за оценка на преференциалното
гласуване в 30 страни или около 30 страни, както съберат базата
данни. Не съм изготвил отговор. Всъщност няма спешност. Като се
върна от отпуск, ще изготвя този отговор. Не е много лесно, тъй като
става въпрос за всяка листа във всеки многомандатен район. Но
както и да е, ще му го опишем. Иска освен това за всички избори от
2013 г. насам. Така че работата е голяма. Ще му отговорим. За
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Николов има
думата.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-00410 от 9 юли 2020 г. е постъпил поредният четвърти брой на
Информационния Бюлетин на Комисията за защита на личните
данни. Бюлетинът е публикуван в общата папка, която създадохме
през м. януари. Основно в Бюлетина според неговото съдържание
има публикации относно две години от началото на прилагането на
Общия Регламент за защита на личните данни; резултати от
проведена анкета сред длъжностни лица по защита на личните
данни; заседание на Европейския комитет по защита на личните
данни. И други теми. Който иска, може да се запознае с Бюлетина.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Нямате друг
доклад.
Колега Цанева, имате думата. Заповядайте.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви получено
в Централната избирателна комисия електронното издание на
вестника на IFES – Международната фондация за изборни системи, с
което ни информират, че на 15 юли ще се проведат парламентарни
избори в Македония. Интересното тук е, че се казва, че
специализирана категория от гласоподаватели, които са
карантинирани вкъщи или се намират в специализирани центрове,
ще могат да гласуват в предходните два дни, а именно на 13 и 14
юли. За сведение.
Докладвам ви писмо по електронната поща вх. № ЦИК-07-87
от Института за публична администрация, с което ни информират за
провеждани уебинари, но това не е от сферата на дейност на
Централната избирателна комисия.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-83, преводът е качен в
папка с моите инициали от днешна дата, от Постоянната
избирателна комисия на Румъния. Обръщат се към нас с въпрос дали
в нашето законодателство е регламентирано задължението на радиои телевизионни компании да предоставят в предизборната кампания
безплатно ефирно време.
Ще подготвим отговор съгласно Раздел IV от Изборния
кодекс, където са описани условията и редът, по който се предоставя
безплатно ефирно време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване
да уведомим каква е процедурата съгласно българския Изборен
кодекс. Процедура по гласуване на отговора.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против
– няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви вх. № ЦИК-07-84. Това е
писмо отново от Постоянната избирателна комисия на Румъния, с
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което ни информират и ни канят да участваме в онлайн конференция
на тема „Използване на новите технологии в изборните процеси”,
която е организирана от комисията на Румъния съвместно с
Венецианската комисия. Конференцията ще се състои на 21 юли от
10 до 12 часа. Работен език – английски. Ако някой прояви интерес.
Докладвам ви с вх. № ЦИК-07-9 от Международния институт
за политически науки, с което ни информират, че Седемнадесетата
европейска конференция на органите за управление на избори ще се
състои на 12 и 13 ноември в Страсбург, Франция. За запознаване и за
сведение.
Докладвам ви с вх. № ЦИК-07-79 писмо от същата
международна структура, с което ни изпращат за втори път вече,
веднъж вече докладвах, обученията, които ще се провеждат онлайн.
В предходно заседание докладвах, сега може да се
запознаете, с вх. № ЦИК-07-76 въпросника от Принстънския
университет, като предлагам да обсъдим въпросите в работна група
и след това да преценим дали ще отговаряме и как ще отговаряме на
този въпросник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приключихте ли с
доклада? Благодаря.
Колегата Георгиева има думата.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря ви. Колеги, докладвам
ви получено писмо от прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив,
то е в моя папка, с което ни питат кой е бил кмет на едно кметство в
община Първомай в периода 2010-2020 г.
След направена проверка съм подготвила отговор. Моля да го
видите в моя папка, който касае времето, за което ни питат, и
съответно избраните в този период кметове на кметството, за което
става въпрос. Моля, погледнете го и ако нямате бележки, да
гласуваме съответния отговор и да го изпратим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по предложения отговор до прокуратурата. Въпроси има ли? Няма.
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Моля, колеги, процедура по гласуване да изпратим
предложения отговор.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад? Благодаря.
Връщам на доклад колегата Йосифова в точка пета.
Заповядайте, имате думата.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка
с издадени актове от № 47 до 52-МИ за установяване на
административно нарушение на лицата, представляващи „Би Ти Ви
Медия груп”, и постъпилите възражения по тези актове, които са
както от процесуално-правно естество, така и от материално-правно
естество. Тук се посочва, че те са изпратени за връчване след
изтичане на тримесечния срок за издаване на акта за установяване на
административно нарушение. Също така оспорени са констатациите
за извършване на нарушение от всеки един от представляващите Би
Ти Ви, като във възраженията е посочено, че лицата, които
представляват дружеството, не участват пряко в процеса по
изготвяне и излъчване на репортажи. Дори в единия случай е
посочено, че става дума за отделен договор между телевизията и
репортер, който го е изготвил. С този договор са определени правата
и отговорностите при изготвяне и предоставяне за излъчване
репортажи.
В тази връзка, колеги, предлагам и на основание чл. 54 от
Закона за административните нарушения и наказания да прекратим с
резолюция тази преписка, тъй като не може да се вмени във вина на
представляващите лица посоченото нарушение. Още повече, че
става дума в чл. 480, ал. 2, за наказание „глоба”, което се налага на
физическо лице, а не на доставчика на медийни услуги.
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Това е моето предложение. Ако все пак прецените, че следва
да ги накажем, аз съм подготвила два проекта за решение, те са в
моя папка, можете да се запознаете с тях. Но аз предлагам да
прекратим преписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Чухте двете възражения – едното е процесуално за изтекъл срок,
другото е по същество.
Колегата Бойкинова има думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: По отношение на възражението, че е
изтекъл тримесечният срок за съставяне на акт за установяване на
административно нарушение, мисля, че това възражение е
неоснователно, тъй като за нарушение по Изборния кодекс е
предвиден двегодишен срок за съставяне на акт за установяване на
административно нарушение. Считам, че това възражение е
неоснователно.
В същото време другите възражения считам за основателни,
защото с наши решения № 1594 и 1595 ние сме установили
нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 по отношение на самото
дружество. Тоест административнонаказателното производство е
започнало по отношение на юридическото лице, а с актовете за
установяване на административни нарушения ние сме установили
нарушение на управителите за това, че са допуснали да бъде
излъчвано по програмата на Би Ти Ви предизборна агитация.
Съгласно Закона за административните нарушения и
наказания, чл. 10, при административни нарушения подбудителите,
помагачите, укривателите, както и допустителите се наказват само в
случаите, предвидени в съответния закон. А допустителство като
форма на изпълнително деяние в Изборния кодекс не се съдържа,
тоест отговорността трябва да е лична и считам, че възраженията на
управителите на Би Ти Ви са законосъобразни, че не е ясно от
нашите актове с кои точно действия или бездействия лично са
нарушили разпоредбата. Още повече, че в нашите решения ние
цитираме изявления на водещите, тоест с техни фрази считаме, че е
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налице извършване на предизборна агитация. А в едното възражение
се цитира и външна продукция и лице, което носи отговорност.
Така че аз подкрепям да прекратим административнонаказателните производства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Колега
Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз подкрепям
предложението на основание чл. 54 да бъде прекратена
административнонаказателната преписка но ще изтъкна и един
допълнителен аргумент, той е, че съществува различие между
субекта, за който се твърди, че е извършил административното
нарушение, между решението за установяване и между акта. По
принцип актът за установяване на административно нарушение,
разбира се, трябва да възпроизвежда напълно съответното решение.
От тази гледна точка считам, че е проблем, че в решението е
установено нарушение по отношение на юридическо лице. И
смятам, че процедурното основание изисква и в трите съществени
актове от процедурата по установяване и санкциониране, решението
на ЦИК, акта за установяване на административни нарушения, които
се издават въз основа на него, и на последно място, самото решение,
което изпълнява функции на наказателно постановление, да имаме
пълна симетрия, съответствие между субекта, от една страна, и
между фактите. Както и, разбира се, между правните основания. При
условие, че в първия и във втория акт имаме различия в субекта
според мен това е съществен проблем.
От тази гледна точка смятам, че е основателно
предложението на колегата Йосифова и го подкрепям – да
прекратим
на
основание
чл.
54
с
решение
административнонаказателното производство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друго предложение има
ли, колеги. Досега и трите изказвания са в една посока. Не виждам.
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Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно
решение,
предложено
от
докладчика,
да
прекратим
административнонаказателната преписка.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – 1 (Георги Баханов).
БОЙЧО АРНАУДОВ: Ще помоля за прегласуване, защото
системата отчита колегата Чаушев като отсъстващ, а той е в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Ганчева
поиска думата. Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,
моля процедура на прегласуване, защото извън микрофон се уточни
точно какво гласувахме. Аз моля да прегласуваме това, което
гласувахме, защото не стана ясно кой от всички актове, дали
принципно положение гласуваме. И ще помоля докладчика да
изясни.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Както казах в самото начало, става дума
за актове с номера от 47 до 52-МИ за установяване на
административно нарушение. Всички срещу представляващите „Би
Ти Ви Медия груп”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако обичате да кажете
за протокола номерата на актовете по първата преписка.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Първата преписка касае актове от № 47
до 49 по наше Решение № 1594-МИ от 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по
гласуване, колеги, на предложението да бъде прекратено
производството.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
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Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против
– 3 (Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева).
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Втората касае актове с номера от 50 до
52 по наше Решение № 1595-МИ от 2019 г.
Процедура по гласуване, колеги, на протоколното решение за
прекратяване на преписката.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против
– 3 (Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева).
Приключихте ли? Благодаря.
Колегата Баханов поиска думата. Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Тъй като търсихме преписките и оригиналите с колегата Чаушев, ще
ви моля да върнем към точка пета – доклади по писма на МВР и
прокуратури. Знаете, че колегите искат в по-кратък срок да им
изпратим отговорите ни.
Започвам с първото, вх. № ЕП-09-127 от 24 юни 2020 г. от
Областна дирекция на МВР – Варна. Желаят да им посочим състав
на секционната избирателна комисия в посолството в Лондон и по
отношение на едно лице дали е издавано удостоверение по чл. 34,
вписано ли е същото лице Н. И. в избирателния списък, дописван ли
е в избирателния списък, какви обстоятелства са установени за него
и дали е включен в списъка на заличените лица и дали е издавано
удостоверение по чл. 40, ал. 2 на същото лице.
Подготвен е отговор, в моя папка, с който им отговаряме на
поставените въпроси и предоставяме и документи, удостоверяващи
обстоятелствата, свързани с гласуването на това лице в посочената
секция. Моля да погледнете отговора. Прилагаме и заверено копие
на декларацията, както и на списъка за гласуване извън страната на
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въпросното лице, който съдържа името на въпросното лице и
неговия подпис, и решенията, с които сме назначили избирателната
комисия в посолството ни в Лондон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли предложения,
изказвания по предложения отговор от колегата Баханов? Не
виждам.
Процедура по гласуване, колеги, на отговора.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото е вх. № ЕП-04-02-131 от 8
юли 2020 г. от Областна дирекция на МВР – Кърджали, Районно
управление – Момчилград, по отношение на едно лице дали е било
включено в избирателния списък за избиране на членове на
Европейския парламент от Република България. И да се приложи
заверено четливо копие от страницата на избирателния списък на
секцията, в която е гласувало лицето. И ако е гласувало повече от
един път, да се приложи избирателният списък евентуално от
втората секция, където е гласувало.
Отново, уважаеми колеги, им прилагаме списъка, според
който това лице не е имало право да гласува, тъй като е с настоящ
адрес извън България или друга страна членка на Европейския съюз,
както и декларацията на това и списъка за гласуване извън страната
от Бурса, Консулска канцелария към Генералното консулство в
Истанбул в Република Турция, където същото лице фигурира и е
положило подпис, тоест е гласувало.
Има изготвен отговор. Това са документите, които ви изчетох
преди малко които ви предлагам да приложим като доказателства
извън обстоятелствата, за които се отнася отговорът. Моля да го
подложите на гласуване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложения
отговор.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото е вх. № ЕП-04-02-128 от
7 юли 2020 г. от Областна дирекция на МВР – Габрово. Желаят
информация за едно лице къде е гласувало. Посочват неговия ЕГН и
постоянен адрес и дали е имал право да гласува в изборите за
Европейски парламент. И спрямо това лице дали има наложени
ограничения, които не му дават право да упражни правото си на
глас. Дали е гласувало повече от един път и в нарушение на
правилата за провеждане на изборите за Европейски парламент.
Отново има подготвен отговор в моя папка и съдържа копие
от документи, които предлагам да изпратим, за лицата, които нямат
право да гласуват, тъй като имат настоящ адрес извън България и
извън страните членки на Европейския съюз. Предлагам да им
изпратим списък на гласувалите в изборите за членове на
Европейския парламент в Украйна, Киев, в посолството на България
в Украйна, на 26 май 2019 г., където това лице фигурира, както и
декларацията, подадена от лицето по чл. 33, ал. 2, чл. 350, ал. 1, § 1,
т. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по
гласуване, колеги.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
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Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото е вх. № ЕП-04-02-136 от
Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи –
Перник, по отношение на едно лице с посочени две имена и ЕГН,
дали е подало декларация по чл. 33, ал. 2 и чл. 350, ал. 1, § 1, т. 2 от
Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и желаят да им
изпратим.
Подготвен отговор, в който като приложение им изпращаме
исканата от ОД на МВР декларация по тяхното досъдебно
производство.
Предложението ми е да гласуваме отговора заедно с
приложенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по
гласуване. Гласуваме предложения отговор.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: И последното, уважаеми колеги, е вх.
№ ЕП-04-02-135 от 8 юли 2020 г. от Областна дирекция на МВР –
Варна. Желаят да им предоставим поименния състав на секцията в
секционната избирателна комисия, образувана в гр. Одеса, Украйна.
И по отношение на едно лице информация дали му е издадено
удостоверение, дали бил вписан, какви документи е представил за
допускане да гласува в допълнителния списък на въпросната секция
№ 172 и копие от попълнената декларация.
Предлагам отговор, съдържащ като приложение и исканите
документи от Областна дирекция на МВР – Варна, списъка за
гласуване, декларация и другите относими документи, а именно и
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решенията за назначаване на секционната избирателна комисия в
Одеса, Украйна.
Моля да подложите на гласуване предложения отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по
гласуване, колеги.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Приключите ли, колега Баханов? Да.
Колега Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, и аз да ви докладвам
няколко искания от органи на МВР във връзка с проверки по
отношение на гласуване на граждани в чужбина. Те са от ОД на
МВР – Стара Загора, съответно от ОД на МВР – Варна, от ОД на
МВР – Видин, и от МВР - Момчилград. Става въпрос за искане на
информация по отношение на съставите на секционните
избирателни комисии в чужбина, като се искат и техни данни по
отношение на адреси и телефонни номера. Такива в Централната
избирателна комисия няма, ние предоставяме само съставите на
исканите секционни избирателни комисии в чужбина. Също така се
искат и копия от избирателните списъци и съответните декларации
на гражданите, гласували в чужбина.
Подготвени са писма за изпращане по съответното
направление. Входящите номера са: вх. № ЕП-04-02-154 от 9 юли
2020 г. от ОД на МВР – Стара Загора; вх. ЕП-04-02-129 от 8 юли
2020 г. от ОД на МВР – Стара Загора; съответно вх. № ЕП-04-02-149
от 9 юли 2020 г.; вх. № ЕП-04-02-130 от 8 юли 2020 г. от Видин; и
вх. № ЕП-04-02-132 от 8 юли 2020 г. от МВР – Момчилград.
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Предлагам по тези искания, получени в Централната
избирателна комисия, да се предостави исканата информация и
исканите от тях документи. Моля да ги изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте общия доклад,
колеги. Има ли други предложения и въпроси към докладчика? Не
виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване да изпратим
отговорите с приложенията към тях до всички адресати, посочени в
цитираните преписки.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Нямате друг доклад, колега Чаушев? Благодаря.
Поради изчерпване на дневния ред, колеги, закривам
заседанието. Насрочвам следващото заседание на ЦИК за 16 юли,
четвъртък, 10 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,25 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева
Стенограф:
Стойка Белова

