ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 225
На 23 юли 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Таня Цанева, Катя Иванова
2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Ерхан Чаушев
3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладват: Таня Йосифова, Ивайло Ивков, Бойчо
Арнаудов
4. Доклади по писма на прокуратури и МВР.
Докладват: Мирослав Джеров, Мария Бойкинова, Ерхан
Чаушев, Бойчо Арнаудов
5. Проекти на принципни решения.
Докладва: Николай Николов
6. Разни.
Докладват: Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Кристина Стефанова, Ивайло Ивков, Бойчо
Арнаудов, Николай Николов

2
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева.
Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от
госпожа Кристина Стефанова – заместник-председател на комисията
и госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Здравейте
уважаеми колеги. Откривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Във вътрешна мрежа има публикуван дневен ред. Към
дневния ред допълваме точка 1 с госпожа Иванова – Доклади
относно искания за отваряне на запечатани помещения.
Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки господин Арнаудов и господин Ивков. В
разни господин Ивков.
Други предложения за допълнения и изменение на дневния
ред?
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В точка разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Включвам Ви.
Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
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Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Колеги, в днешното заседание отсъстват: в отпуск господин
Андреев, господин Баханов, господин Димитров, господин Войнов и
Госпожа Ганчева. Госпожа Стоева ще дойде малко по-късно поради
служебен ангажимент (актосъставител в СРС).
Преминаваме към точка първа – Доклади относно искания
за отваряне на запечатани помещения.
Госпожа Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, подготвила съм отговор на кмета на
община Тервел с вх. № МИ-14-32. Получихме писмо от същия, с
което моли за вземане на спешно решение за отваряне на запечатани
помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените местни избори и референдум 2015 г. Затова съм
подготвила писмо до кмета, с което го информираме, че достъпът до
тези помещения се осъществява съгласно Решение № 1244-МИ от
30.09.2019 г. на ЦИК и следва стриктно да спазват изискванията на
наше Решение № 1244-МИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
допълнение към проекта за писмо, предложено от госпожа Цанева.
Подлагам на гласуване предложението за изпращане на
писмо, както и съдържанието му.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило в Централната избирателна комисия писмо вх. № ЕП-0624 от 27.07.2020 г. от началника на отдел в община Радомир. Със
същото писмо той ни уведомява, че въз основа на заповед на кмета
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на община Радомир и по искане на разследващи органи, в случая
Районно управление – Радомир, и тяхна образувана преписка по
сигнал на ЦИК е отворено запечатано помещение за изваждане на
определени документи, необходими за нуждите на разследването.
След което помещението отново е запечатано. Към писмото са
приложени изискуемите документи с оглед наше решение.
Докладвам ви преписката за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
преминаваме към точка втора – Искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Госпожо Стойчева заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпило искане
за изплащане на възнаграждение на членовете на Общинска
избирателна комисия – Враца, за проведени едно дежурство на
19 юни 2020 г., заседание на Общинска избирателна комисия –
Враца, на 22 юни 2020 г. и проведено дежурство на 29 юни 2020 г.
Дежурствата съгласно нашето решение са дадени съответно от член
и от председател на Комисията. На заседанието са присъствали
всички членове на Общинска избирателна комисия – Враца. На това
заседание е прието решение за предсрочно прекратяване
пълномощията на общински съветници и обявяване за избрани на
следващите от листата на съответната партия. Преписката е
комплектована в цялост. Приложени са контролен лист от
финансовия контрольор и счетоводна справка за размера на
исканите възнаграждения, които са на стойност 720,86 лв., заедно с
осигурителните вноски.
Предлагам да приемем протоколно решение за изплащане на
възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
подлагам на гласуване предложението на госпожа Стойчева.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
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Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна комисия Родопи, за проведено едно заседание на 1 юли в присъствието на
двама заместник-председатели, секретар и 8 членове, проведено във
връзка с решение на Върховния административен съд по дело
№ 2227 от 2020 г., което отменя решение, взето от Административен
съд – Пловдив, което отменя решение на общинската избирателна
комисия. Съответно, взети са и решения за последващи действия.
Сумата е в размер на 597,17 лв. Комплектована е преписката с
всички необходими материали и документи, включително контролен
лист и счетоводна справка.
Предлагам ви да одобрим исканата сума за проведено едно
заседание от Общинска избирателна комисия – Родопи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви искане от
Общинска избирателна комисия – Мездра, за изплащане на две
дежурства, проведени съответно на 15 и 16 юли. На 15 юли във
връзка с изготвяне искане до кмета на община Мездра за
предоставяне на документи във връзка с получено писмо от
следовател по образувано досъдебно производство. И съответно на
16 юли изготвяне на отговор до съответния следовател във връзка с
получено писмо. И двете дежурства са дадени от по трима души в
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състав: председател, секретар и член. Преписката е комплектована.
Сумата е в размер на 348,46 лв. Предлагам ви да я одобрим за
проведени две дежурства от Общинска избирателна комисия –
Мездра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Колеги, продължаваме с точка трета – Доклади по дела,
жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Господин Ивков заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, по тази точка на вашето
внимание ЦИК-09-127 от 21.07.2020 г. Това е докладна записка от
Николай Желязков – гл. юрисконсулт, по отношение на два акта, за
които счита, че трябва да прекратим административнонаказателните
производства, доколкото е изтекъл шестмесечният срок от
съставянето на АУАН за приемане на решение на Комисията.
Единият е по акт за установяване на административно нарушение
№ 25-ЕП, съставен против Венета Маджистрели в качеството ѝ на
кандидат за член на Европейския парламент. Същата е с настоящ
адрес в Белгия. Върнало се е невръчено на 19.08.2020 г. с приложени
протоколи за посещение и уведомително писмо от район „Изгрев“.
Има резолюция на докладчика за проверки и връчване от
юрисконсултите. Не са успели. Видели са се с някакъв пълномощник
на Витков. Те бяха от „Глас Народен“, който казва, че няма
пълномощно и не може да бъде упълномощен, защото е в чужбина.
Настоящият адрес е в Белгия. Това е причината да се предлага по
този акт. Другият е № 41-МИ на „Стандарт Нюз“ АД,
представлявано от Георги Ц. Иванов. Били са приети от
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изпълнителния директор С. Б. Аз не знам, след като тя е
изпълнителен директор, защо на Г. И. Сигурно той е представляващ
по закон. Ние го проверихме. До 13 май не са могли да го връчат.
Многократно са го търсили юрисконсултите и след м. март, поради
извънредното положение, не са посещавали адреса. Предлагат и
двете преписки да бъдат прекратени. Доколкото разбрах, практиката
е това да става с протоколно решение. Аз нямам какво друго да
направя освен да се съглася и да предложа при това положение, тъй
като всяко решение би паднало за налагане на наказание, след като
не са връчени актовете.
Друг е въпросът, след като ние не можем да връчим шест
месеца актове, как ще изпълняваме повелите на районния съд. Ние
ги връчваме при съставянето. Това ще остане за следващите избори
да го мислим. Според мен, тази дейност на ЦИК е абсолютно
безсмислена при сегашната законова рамка. Трябва спешно да видим
дали Народното събрание ще направи промените в анализа, които
сме препоръчали.
Предлагам да прекратим с протоколно решение
производствата по казаните от мен актове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
изказвания.
Подлагам на гласуване прекратяването на Акт № 25-ЕП от
2019 г.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Колеги, режим на гласуване за прекратяване на АУАН № 41МИ от 18.12.2019 г. на „Стандарт Нюз“ АД.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Правя предложение да изпратим писма на
заинтересованите страни, с които да ги уведомим за прекратяването
на производството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин
Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз се чудя дали има смисъл от това
наше действие, при положение че ние не може да връчим на
заинтересованите страни актовете, да ги уведомяваме, че сме
приключили административнонаказателното производство. Както
реши колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ние заедно ще решим. Режимът на
получаване и правните последици са различни. В единия случай
трябва лично да го връчиш и да намериш човека. Ние не можем да
намерим представляващ вестник „Стандарт“, а още по-малко за
други хора, за това става въпрос. Докато уведомяването е само с
писмо, което ще изпратим, и който иска да го види. В смисъл, не е
нужно лично да му се връчи. Аз считам, че е редно да бъдат
запознати страните с движението на преписката по принцип.
Парадоксална е ситуацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
подлагам на гласуване предложението на господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, оттеглям засега предложението.
Може би на работна група за всички тези случаи ще вземем предвид
изискванията на ЗАНН и ще решим дали да се изпращат писма
принципно за всички такива случаи, колкото са. Има резон и в
аргументите на колегата Арнаудов, така че оттеглям в момента това
предложение.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, продължаваме с
госпожа Йосифова в същата точка.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, аналогични случаи ви
докладвам. Четири докладни записки от главния юрисконсулт
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Николай Желязков от дирекция „Администрация“ за прекратяване
на производствата по АУАН № 16-МИ против „Стандарт Нюз“ АД,
АУАН № 11, вх. № 09-125, № 09-128. Аз ги докладвам всички
анблок, тъй като мотивите са еднакви за прекратяването. Ако искате,
мога и поотделно да ги докладвам.
АУАН № 33-ЕП против Телевизия „Европа“. АУАН № 12-ЕП
отново против Телевизия „Европа“. Предвид невъзможността да
бъдат връчени тези актове и изтеклия шестмесечен срок от
съставянето за налагане на наказания, предложението е да се
прекрати административнонаказателното производство на основание
чл. 34, ал. 3 ЗАНН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, по
първата
докладна
ЦИК-09-125
подлагам
на
гласуване
прекратяването на АУАН № 16-МИ от 29.10.2019 г. против
„Стандарт Нюз“ АД.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, по
докладна записка ЦИК-09-128 от 21 юли подлагам на гласуване
предложението за прекратяване на производството на АУАН № 11ЕП от 10 май 2019 г. против Георги Харизанов в качеството му на
директор на Телевизия „Европа“ АД.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – 1 (Ерхан Чаушев).
Колеги, по докладна записка ЦИК-09-129 от 21 юли 2020 г.
подлагам на гласуване прекратяване на производството по АУАН
№ 33-ЕП от 23 май 2019 г. против Телевизия „Европа“ АД.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, по докладна записка ЦИК-09-130 от 21.07.2020 г.
подлагам на гласуване прекратяване на производството по АУАН
№ 12-ЕП от 10.05.2019 г. против Г. Х. в качеството му на директор
на Телевизия „Европа“ АД.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик. Господин
Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, продължаваме с
подобен случай. В Централната избирателна комисия е входирано
становище от главен юрисконсулт Радославова с вх. № ЦИК 09-116
от 16.07.2020 г. Становището се намира в моя папка за днешно
заседание. То е за прекратяване на административнонаказателно
производство по акт за установяване на административно нарушение
с № 46-ЕП от 27.05.2019 г. против „Пик нюз“ ЕООД, представлявано
от управителя Н. Й.
Става въпрос, че той също не е открит, за да му бъде връчен
актът. Кметът на район „Сердика“ е върнал на Централната
избирателна комисия цялата преписка, като е отбелязано, че
управителят не е открит на заявения в търговския регистър адрес,
приложени са два броя протоколи за посещения.
В тази връзка и съгласно чл. 34, ал. 3 ЗАНН се предлага
предвид изтичането на шестмесечния срок от съставянето на акта,
административнонаказателното производство да бъде прекратено на
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основание чл. 34, ал. 3 ЗАНН. Аз подкрепям това предложение.
Моля да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим
на гласуване за прекратяване на производството по АУАН № 46-ЕП
от 27.05.2019 г. против „Пик нюз“ ЕООД.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, преминаваме към следваща точка четвърта –
Доклади по писма на прокуратури и МВР.
Господин Джеров заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам
няколко писма във връзка с прокурорски преписки.
На първо място, докладвам вх. № ЕП-04-02-103/1 на
Централната избирателна комисия във връзка с прокурорска
преписка от гл. инспектор А. В тази връзка съм изготвил писмо. В
моя папка от днес може да се запознаете със съдържанието му под
№ 4047.
Ако нямате възражения, моля да гласуваме да му бъде
изпратено съответното писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
допълнение към писмото няма.
Подлагам на гласуване проекта за писмо до МВР – Варна.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, вх. № ЕП-04-02-209 от
20.07.2020 г. от началника на Районно управление – Горна
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Оряховица, главен инспектор Л., във връзка с една прокурорска
преписка. За изпращане на съответните документи съм подготвил
съответното писмо и приложенията. Може да се запознаете с него в
моята папка от днес под № 4049.
Ако нямате въпроси, възражения и допълнения, моля да
гласуваме да бъде изпратено съответното писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим
на гласуване одобрението изпращане на писмо до МВР – Велико
Търново, РПУ – Горна Оряховица.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: С входящ № ЕП-04-02-200 от
16.07.2020 г. сме получили писмо от Областна дирекция на МВР –
Русе, от комисар К. Във връзка с питането и искането на документи
съм изготвил писмо в моя папка от днес. Може да се запознаете със
съдържанието му под № 4050 за изпращане на съответното писмо
със съответните приложения. Ако нямате въпроси и възражения, да
бъде изпратено съответното писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим
на гласуване, изпращането на писмо до ОД на МВР – Русе.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-0402-106/1 от 21.07.2020 г. писмо от Областна дирекция на МВР –
Варна, отново във връзка с прокурорска преписка. Началникът на
отдел „Икономическа полиция“, господин А., е отправил питане във
връзка със същото. Да изпратим писмо на „Информационно
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обслужване“ със съответното съдържание. Писмото може да
намерите в моя папка от днес под № 4056.
Моля да се запознаете със същото и, ако нямате въпроси и
възражения, да бъде изпратено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
подлагам на гласуване изпращането на писмо до „Информационно
обслужване“ с молба за искане на информация.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Последното, което бих искал да
докладвам, е с вх. № ЕП-09-288 от 22.07.2020 г. на Централната
избирателна комисия. Това е постановление за отказ да бъде
образувано досъдебно производство от Районна прокуратура – гр.
Плевен. Постановлението е изпратено от заместник-районен
прокурор Д., в което се казва, че постановява да бъде отказано
образуването на досъдебно производство и прекратяване на
преписка под № В-43-06 от 2020 г., съдържаща преписка с вх.
№ 316000-21911 от 2020 г. по описа на ОД на МВР – Плевен.
Постановлението ви го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
следващ докладчик по тази точка е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам
две преписки на Областна дирекция на МВР – Варна, във връзка с
извършени проверки, възложени по прокурорски преписки по описа
на Районна прокуратура – Варна, образувани по сигнал на
Централната избирателна комисия за извършени нарушения във
връзка с гласуването. Става въпрос за две лица, които са гласували
извън страната. Едното лице е в гр. Осло – Норвегия, другото е в
Молдова. В тази връзка се изисква от нас да посочим състава, трите
имена и ЕГН на членовете на секционната избирателна комисия. Да
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предоставим информация дали лицата са подали заявление по чл. 16
от Изборния кодекс. Какви документи са били приложени към
заявлението. Къде са гласували. В допълнителната страница.
Включени ли са в списъка на заличените лица. Издадено ли им е
удостоверение по чл. 40, ал. 2, както и по чл. 39. Отговаряме и на
двете писма на Областна дирекция на МВР – Варна. Прилагаме
исканите документи и ви моля да гласуваме двете писма. В моя
папка са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим
на гласуване предложението за изпращане на две писма.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, следващ докладчик по тази точка е господин Чаушев.
Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с проверки
осъществявани за гласуването в чужбина от Областна дирекция
МВР – Варна, са поискали документи, избирателни списъци
допълнителни страници към тях, съответните декларации с вх.
№ ЕП-04-02-212 от 21.07.2012 г.
От Варна с вх. № ЕП-04-02-213 от 21.07.2020 г. също са
поискали
документи,
избирателни
списъци,
протоколи,
допълнителни страници и декларации във връзка с гласуване на
граждани в чужбина. Предлагам да им изпратим исканите документи
и да ги гласуваме със съответното уточнение, че данните с които ние
разполагаме са наличните в ЦИК, но има и проверка по регистрите в
ГРАО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим
на гласуване, предложението на господин Чаушев.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
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Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Господин Арнаудов заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило едно питане от Министерството
на вътрешните работи, Областна дирекция – Стара Загора, с вх. №
ЕП-04-02-198 от 16.07.2020 г., в което се иска информация за едно
лице. Какъв документ за самоличност е представил? Било ли е
лишено от право на глас и поради каква причина? Кой район
обхваща избирателна секция с посочения номер? И дали това лице е
гласувало в тази избирателна секция? Писмото, което съм
подготвил, е качено в моя папка за днешно заседание с № 4039.
Моля да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим
на гласуване, предложението на господин Арнаудов за изпращане на
писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, още едно писмо от
Министерство на вътрешните работи, Областна дирекция – Стара
Загора, с което ни питат какъв е редът за избиране на членове на
секционна избирателна комисия. Конкретно има питане за едно
лице, с посочени три имена и ЕГН, което е било член в избирателна
секция № 124 в Стара Загора.
Вторият въпрос е как и от кого става определянето и
избирането на членовете в избирателните комисии, как това лице е
станало член и защо е било вписано в списъка на гласуване във
въпросната избирателна секция. Отговори на тези въпроси са дадени

16
с наше писмо, което отново е качено в моя папка за днешно
заседание. Става въпрос за писмо 4057. Моля да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим
на гласуване предложението за изпращане на писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Господин Ивков заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, отново от Варна такива писма.
Без да докладвам, може да намерите отговорите в моя папка от днес
с работни номера р4053 и р4055. В пидиефски файлове от
предишното заседание са качени въпросите на Областна дирекция на
МВР – Варна, по две преписки. Предлагам анблок да ги гласуваме
отговорите. Първата е с вх. № ЕП-04-02-211 на ЦИК, а другата
№ ЕП-04-02-210, и двете от 21.07.2020 г. Касаят две различни лица и
има много въпроси. Прилагаме съответните документи, в които се
съдържа информация относно въпросите на разследващите органи,
като за едната преписка поясняваме, че няма данни в ЦИК да е
издавано удостоверение по чл. 40, ал. 2 от Изборния кодекс.
Моля, след като се запознаете, и ако няма допълнения и
някакви изказвания, да гласуваме анблок въпросните проекти на
отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим
на гласуване на двете предложения на господин Ивков за изпращане
на писма.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Приключихме с точка четвърта.
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Връщаме се на точка втора – Искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Господин Чаушев заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-244 от
20.07.2020 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение
по ОИК – Разград, за проведено заседание на 14.07.2020 г., на което
са присъствали председател, двама заместник-председатели,
секретар и осем членове. На това заседание съответно са отхвърлили
предложение за обжалване на решение № 80 на описа на
Административен съд – Разград.
Предлагам на основание наше Решение № 1685-МИ, раздел
първи, точка 1, буква „к“ да им се изплати съответното
възнаграждение с осигуровките в размер на 661 лв. 01 ст.
Моля да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим
на гласуване одобряването на изплащане възнаграждение на ОИК –
Разград.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-244\1 от
20.07.2020 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение
от ОИК – Разград, за проведено заседание на 16.07.2020 г., на което
са присъствали председател, двама заместник-председатели,
секретари и девет членове, на което съответно във връзка с искане и
проверка по отношение на закона за КОНПИ са разгледали и
препратили искането към общинския съвет. Така че аз ви предлагам
също да им изплатим възнагражденията за това проведено заседание
в размер на 714,27 лв., като по тази преписка и по предходната също
има контролни листове и счетоводни справки на същото основание,
раздел първи, точка първа, буква „к“ от Решение № 1685-МИ.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим
на гласуване одобряването на възнаграждението предложено от
господин Чаушев.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: От община Алфатар с вх. № МИ-06-510
от 9.07.2020 г., от кмета, във връзка с проверка ни изпращат
документи за отваряне на запечатано помещение. Кметът ги е
приложил и съответно има и документи за предаване в държавен
архив със съответните документи.
Предлагам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
преминаваме към точка пета – Проекти на принципни решения.
Господин Николов заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В моя папка за днешното заседание
може да се запознаете с решение относно подлежащите на вписване
обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за
публикуване от общинските избирателни комисии
при
произвеждане на нови и частични избори. Касае се за регистрите,
които водят, които публикуват общинските избирателни комисии в
предстоящите нови и частични избори. Тези регистри са регистри на
партиите, коалициите, местните коалиции, регистър на
кандидатските листи за съветници, регистри за публикуване на
кандидатските листи за кметове, регистри за застъпници, регистри за
публикуване на жалби, сигнали и решения по тях, списък на
упълномощени представители на партиите.
В решението се препраща към новите изборни книги, които
бяха утвърдени, съответно номера 56, 57, 58, 59, 71, 76 и 77-МИ-НЧ.
В правните основания са посочени нормите на чл. 464 и чл. 468,
които препращат към общия ред във връзка с общите избори за
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публикация на подобните регистри. Посочени са кратки мотиви.
Това, което е важно, че решението е мотивирано с обстоятелството,
че следва да се предостави информация на избирателите за
упражняване на активното им избирателно право в предстоящите
нови и частични избори.
Колеги, във връзка с въпроси, които се поставят тук,
предлагам да бъде обсъдено на работна група и да бъде разгледано
отново принципното решение и тогава да бъде внесено отново на
заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Ще се
запознаем с предложението за решение.
Колеги, преминаваме към точка шеста – Разни.
Госпожа Бойкинова заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една
преписка с вх. № МИ 20-50 от 20.07.2020 г. Това е един сигнал от
едно писмо от госпожа Т. К., разследващ журналист в Бивол. В него
се казва „Това се появи във Варна преди няколко дни. Вземете
мерки. Също така моля да изразите становището си и да ни
уведомите за действията, които сте предприели“.
Виждате в писмото има снимка, на която е изобразен плакат
във гр. Варна в центъра, близо до църквата. В това изображение
снимката е много малка и не се разчита текстът. Но се получи друга
преписка от областния управител на Варна със заповед, който ни
уведомява, че е премахнат този билборд и там вече може да видите,
че надписът е Политическа партия „България на труда и разума“. И
съответно има за независима България на труда и разума извън
Европейския съюз и НАТО.
Това са надписите, тъй като от сигнала на госпожа К. не
можеше да се разчете посланието на билборда.
Уважаеми колеги, аз считам, че Централната избирателна
комисия не е компетентна да вземе нито мерки, нито да предприеме
действия, нито да изрази становище, тъй като този билборд не е
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агитационен материал, не представлява агитационен материал. А
Централната избирателна комисия има правомощия да вземе
отношение само относно агитационни материали. А знаем, че те се
поставят по време на произвеждане на избори, по време на
предизборната кампания, която се открива 30 дни преди изборния
ден. Както виждате, в моя папка има писмо от областния управител
на Варна, който ни уведомява, че всъщност този билборд е
премахнат. В противен случай щях да ви предложа този сигнал да го
изпратим по компетентност.
Както преди малко чухте от доклада, считам, че Централната
избирателна комисия не е компетентна. Тя може да вземе отношение
само във връзка с агитационни материали. Тук съответно билбордът
е поставен на територията на общината. Има наредба на Общински
съвет – Варна, за рекламната дейност на територията на община
Варна, съгласно устройство на територията. Тази наредба урежда
реда и условията за разпространяване на информация със средства
на външна реклама, каквото безспорно представлява този билборд.
Считам, че Централната избирателна комисия не е
компетентна да се поизнесе по този сигнал. А действия очевидно са
предприети от компетентните органи. Премахнат е билбордът,
поради което ви го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин
Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм с колегата докладчик, че
това е извън правомощията на Централната избирателна комисия да
санкционира или изобщо да обсъжда случая, тъй като не става
въпрос за предизборен материал. Съгласен съм, че с това трябва да
се запознае съответната местна управа и ако им данни за друго,
съответните органи.
Аз предлагам това, което каза, да го върнем, но да бъде
материализирано в писмо до госпожа К., която да я уведомим за
това. Тя е уважаван журналист. Обръща се към нас и за становище.
Няма да изразяваме становище. Обясняваме,
че
не е
в
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нашата компетентност, но обясняваме, че е дошло от областния
управител, че е премахнат билбордът. Най-малкото, за да не бъдем
сезирани и друг път за подобни прояви. Така че, съгласен съм,
нямам възражения, но считам че следва с кратко писмо да ѝ се
обясни, че е извън правомощията на ЦИК и сме получили писмо от
областния управител, че е премахнат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо
Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз първоначално наистина мислех да
подготвя отговор, в който да изложа съображенията, които преди
малко изразих, че Централната избирателна комисия не е
компетентна и същевременно да го препратим по компетентност. Но
с оглед писмото на областния управител, че е премахнат билбордът,
прецених да ви го предложа за сведение. Но щом има такова
предложение, аз съм съгласна. Да, ще изготвя отговор в смисъла, в
който и колегата Ивков и аз изразихме становище.
Уважаеми колеги, моля да гласуваме писмо до госпожа К. с
отговор, че Централната избирателна комисия не е компетентна и
няма правомощия да се произнася по външни реклами на
територията на община Варна. Централната избирателна комисия
има правомощия само по отношение на агитационни материали. И
да я уведомим, че сме получили заповед от областния управител на
област Варна, че билбордът е премахнат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Стойчева, имате
думата.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в моя папка с дата 21 юли
можете да се запознаете с молба от Б. Х. А., като лице
представляващо Политическа партия „Български национален съюз
Нова демокрация“. Желае да му бъде издадено удостоверение
същата партия от 10 ноември 1989 г. до днес на какви
парламентарни изори е участвала. Това се налагало поради различни
политически събития, които предстоят пред партията. Молбата не
съдържа никакви реквизити, които да удостоверяват, че господин Б.
А. представлява партията. Още повече, видно от сайта на Софийски
градски съд и публикувания в публичен регистър на политическите
партии партията „Български национален съюз Нова демокрация“ се
представлява от други лица. Няма печат на партията, няма
приложено актуално правно състояние, поради което аз предлагам
да остане за сведение на Централната избирателна комисия тази
молба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Цанева,
заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, получили сме писмо по имейла,
запитване от госпожа А. С., която пише, че е журналист в Ню Йорк
таймс и в момента работи върху статия. Номерът е ЦИК-07-94 от
21.07.2020 г. Самото писмо е в предходно заседание. В днешно е
отговорът. Тя пише статия, в която сравнява избирателната
активност на младите хора по света. Пише ни с молба, за да може да
ѝ изпратим информация относно участието на младите хора под 30годишна възраст – какъв процент са гласували в последните
президентски избори. Колко процента от имащите право под 30
години са гласували в последните президентски избори и колко
процента млади са гласували в последните парламентарни избори. В
отговора, който е подготвен, я информираме за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката – кога са се провели,
колко е общият брой избиратели и колко е общият брой гласували,
както и за втория тур, нов избор, съгласно Изборния кодекс, като
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предлагам тук в точка 2 да напишем в скоби балотаж, за да бъде поясно за какво става дума.
Информираме я, че Централната избирателна комисия не
води статистика за броя на избирателите и броя на гласувалите на
възраст 30 години при произвеждане на избори.
Предлагам да ѝ отговорим и съответно да бъде преведен и
изпратен подаденият имейл.
В разискванията има предложение да не се дава информация,
тъй като няма такова запитване за общия брой гласували и какви
проценти е това. Само да се отговори с това, че липсва такава
статистика в Централната избирателна комисия. Приемам и такъв
вариант. Направих го по този начин, като мислех, че ще даде
някаква представа общо за броя участвали в последните
президентски избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания по
проекта за писмо. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в днешно заседание в папка с моите
инициали може да видите превода. Получили сме по електронната
поща писмо от Европейската комисия, Генерална дирекция
„Правосъдие и потребители“, с което ни информират, че Комисията
стартира обществена консултация по правата, присъщи на
гражданството на Европейския съюз, като консултациите ще
продължат до 1 октомври. Даден ни е линк на Комисията. Казват, че
след тези консултации Комисията ще излезе с доклад, за да
анализира постигнатия напредък, да обобщи поуките от въздействие
на пандемията върху правата, присъщи на гражданите на
Европейския съюз. Ще предложи нови приоритети и мерки.
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Докладвам ви го за сведение. Също и линка, който е към тези
обществени консултации, като се казва, че консултациите са
насочени към гражданите и организациите, без да е насочено към
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения. За
сведение чухте доклад.
Колега Стефанова, имате думата. Заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с
проведената онлайн конференция на тема „Новите технологии в
изборния процес“ материалите бяха изпратени по имейла.
Публикувани са във вътрешна мрежа в папка Международна
дейност, който желае да се запознае. Има три презентации. Първата
е естонският опит за произвеждане на електронно гласуване.
Втората е добрите практики и проведените последни избори в
Румъния. А третата е презентация на швейцарска юристка, която
също взима отношение относно дигитализацията в изборния процес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпроси има ли към
докладчика?
Колегата Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: ЦИК-11-65. Снимка е изпратил. Името е
д-р И. Г. К. от Мароко. Изпраща писмо, което ви предоставям за
сведение. Човекът казва, че владее пет езика. Създава военен супер
робот, още изобретения, летящ автомобил. Способност да унищожи
всяка междуконтинентална ракета. Бил скрит от министърпредседателя и иска да извади страната от тежката ситуация.
Кандидатства за Президентството.
Съветвам ви да го прегледате. Аз го предлагам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Николов има
думата.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, във връзка с
протоколното решение на Централната избирателна комисия от 21
юли за отказ за заплащане на сума по изпълнителния лист 54,
издаден в полза на местната коалиция „Ние гражданите“, предлагам
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писмо, с което да върнем изпълнителния лист на съответното
заинтересовано лице. Писмото може да го видите в моя папка. Към
писмото е приложен и издаденият изпълнителен лист в оригинал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги по
предложеното писмо от колегата Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, предлагам не само
в приложението, където е изписано изрично в оригинала, а и в самия
текст да изпишем, че връщаме изпълнителния лист. След думата
„изпълнителен лист“ да добавим „в оригинал“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки към
писмото? Няма.
Процедура по гласуване на отговора. Към писмото
изпращаме като приложение оригиналния изпълнителен лист.
Връщаме го на лицето.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 3
(Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова).
Други колеги желаят ли да докладват? Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Насрочвам следващото заседание на ЦИК на 28 юли от
10.00 часа.
(Закрито в 11,45 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Силвия Михайлова

