
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 229 

   

На 6 август 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение за допускане на партия „Движение 

„Гергьовден“ за участие в частичните избори, насрочени на 

27 септември 2020 г. 

 Докладва: Мария Бойкинова 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Докладват: Николай Николов и Катя Иванова 

3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 

 Докладват: Мария Бойкинова и Бойчо Арнаудов 

4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладва: Катя Иванова 

5. Отговори на писма. 

 Докладват: Силва Дюкенджиева, Катя Иванова, Бойчо 

Арнаудов, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров и Николай Николов 

6. Разни. 

 Докладват: Александър Андреев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Таня Цанева 

  

ПРИСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева. 
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Заседанието бе открито в 11,07 ч. и председателствано от 

госпожа  Силва Дюкенджиева – заместник-председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър ден, 

колеги! Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

за днес – 6 август 2020 г. 

В платен отпуск са госпожа Стоева, госпожа Йосифова, 

господин Баханов, господин Чаушев, господин Войнов и господин 

Ивков. 

Има необходимия кворум за провеждане на заседанието. 

Колеги, има качен проект на дневния ред. Моля за 

предложения.  

Госпожа Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председателстващ, моля за нова 

точка в дневния ред: отваряне на запечатани помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моето 

предложение е да е т. 2, ако не възразявате. 

Други предложения? Господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз ще моля да бъда включен в 

новата точка от дневния ред, госпожо председателстваща: Отваряне 

на запечатани помещения и също така да се обособи нова точка – 

писма до прокуратури и органи на МВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нека да е в 

точката Отговори на писма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други 

предложения, колеги? Не виждам. 

Ако няма, моля,  процедура по гласуване на дневния ред. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, 
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Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

 

Точка първа: 

Проект на решение за допускане на партия „Движение 

„Гергьовден“ за участие в частичните избори, насрочени на 

27 септември 2020 г. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, на вчерашното 

дежурство с госпожа Цветанка Георгиева приехме документите на 

Политическа партия „Движение „Гергьовден” за участие в частични 

избори. Постъпило е заявление, подписано от пълномощник Надя 

Ангелова, упълномощена от представляващия партията Драгомир 

Стефанов, заведено под № 1 на 5.08.2020 г. в Регистъра на партиите 

за участие в частични избори. Заявено е искане за допускане до 

участие в изборите за кмет на община Септември, област 

Пазарджик, за кмет на кметство Изворище, община Бургас, за кмет 

на кметство Аканджиево, община Белово и за кмет на кметство 

Бохот. Към заявлението са представени изискуемите документи и 

удостоверения за актуално правно състояние, издадени на 

29.07.2020 г., удостоверение от Сметната палата за внесени от 

партията финансови отчети за последните три години, представено е 

пълномощно. Партията е регистрирана в ЦИК за участие в общите 

избори за общински съветници и кметове, поради което нейната 

регистрация е запазена. Тя е подала заявление за допускане до 

участие. Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и 

Решение № 1841 на ЦИК, поради което Ви предлагам да допуснем 

до участие в частичните избори Партия „Движение „Гергьовден”. 

Към заявлението е заявено наименованието за изписване върху 

бюлетината ПП „Движение „Гергьовден”. 

Моля да гласуваме регистрацията на ПП „Движение 

„Гергьовден”. 



 4 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на госпожа Бойкинова за допускане на Партия „Движение 

„Гергьовден” само до частичните избори, насрочени за 27.09.2020 г. 

Колеги, предложения за допълнения или изменения в проекта 

за решение? (Шум, реплики.) Други предложения има ли? Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване на Решение № 1854-МИ. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

По тази точка няма друг доклад.  

 

По точка втора: 

Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК е постъпило 

искане от временно изпълняващия кмет на община Септември 

госпожа Лилия Етова за отваряне на запечатано помещение в 

община Септември, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали във връзка със строително-монтажни работи. В тази 

връзка в папката с моите инициали от днешното заседание е качен 

проект на Решение № 4471. Помещението се намира в сградата на 

общинска администрация, град Септември, стая 6, етаж втори. В 

него се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 

избори за общински съветници и кметове на първи и втори тур 

2019 г. Достъпът до помещението е необходим във връзка с 

извършваните на няколко етапа строително-монтажни работи, които 

са в изпълнение на административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за финансиране на посочения 

проект. В конкретния случай в горепосоченото помещение ще бъде 

извършен монтаж на конвектори за отопление и тръбни разводки в 
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два поредни дни, както следва: на 12.08. и 13.08.2020 г., като за 

извършените дейности ще бъде съставен съответният протокол 

съгласно наше Решение №-1244-МИ от 30.06.2019 г. 

Предлагам Ви проект на решение, с което да разрешим 

отварянето на запечатаното помещение, като изрично укажем как 

следва да бъде осъществен достъпът до него, какви документи 

трябва да се съставят във връзка с отварянето и съответно какви 

документи да бъдат изпратени на ЦИК. 

Обръщам внимание, че има и друго прието решение пак във 

връзка с този проект – Решение 1834-МИ по доклад на колегата 

Мирослав Джеров, но то касае друг етап. Както споменах, този 

ремонт се осъществява на няколко етапа. Затова в конкретния 

случай изрично е описано какво ще се осъществи на посочените 

дати, а именно монтаж на конвектори за отопление и тръбните 

разводки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, 

госпожо Иванова. 

Колеги, чухте предложения проект на решение за отваряне на 

запечатано помещение в община Септември. Има ли други 

предложения? Не виждам. Ако няма, моля, процедура по гласуване 

на Решение № 1855.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. № МИ-06-555 от 

5.08.20220 г. на община Ветрино. С писмото кметът на общината 

господин Димитър Димитров ни уведомява, че е издал Заповед 

№ 404 от 31.07.2020 г. за отваряне на запечатано помещение, в което 

се съхраняват изборни книжа и материали от проведените през 

2015 г. избори за общински съветници и кметове и Национален 
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референдум. Целта на отварянето на помещението е било 

архивиране на изборните книжа и материали от тези избори. Лицата, 

които са отворили помещението, са секретарят на общината и 

специалист архивар в рамките на общинската администрация. 

Декларира се изрично, че длъжностните лица не са констатирали 

наличието на торби и пликове с нарушена цялост, незалепени 

пликове, а също така, че оставащите за съхранение документи в 

същото помещение се намират в редовно състояние. Докладвам 

писмото за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на господин Николов. 

Друг доклади по тази точка? Не виждам. 

 

Колеги, преминаваме към следващата точка: 

Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се 

намира касационна жалба срещу Решение № 15262 от 17.07.2020 г. 

по дело № 20410/2019 г. За да отмени решението на ЦИК, СРС 

въпреки че при извършване на преценка за правилното приложение 

на материалния закон е счел, че е налице нарушение на разпоредбата 

на чл. 205, ал. 5 от ИК, тоест че са публикувани резултати от 

гласуването в изборния ден от Агенция БЛИЦ, но поради 

неправилно приложение на процесуалния закон е отменила 

решението на ЦИК. На първо място, е счел, че съществено 

процесуално нарушение е това, че актът е съставен в отсъствие на 

нарушителя – нарушение на разпоредбите на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН.  

На второ място, съдът е намерил, че в оспореното решение са 

посочени само доказателствата, въз основа на които ЦИК е приела, 

че дружеството е извършило нарушение и че има препращане към 

АУАН и не е налице описание на нарушението, както изисква 

разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Виждате, в жалбата са 

изложени съображения за това, че се касае за специален ред за 
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установяване и налагане на наказание, което изключва 

приложимостта на разпоредбата на чл. 40, ал. 2 и съответно 

приложението на чл. 40, ал. 2. Дори да се приеме, че това е 

нарушение на процесуалните правила, то същото не е съществено, 

тъй като актът за установяване на административно нарушение е 

връчен на нарушителя. Той се е запознал с него, съответно е 

депозирал възражения, в които е изложил своите съображения, тоест 

не му е нарушено правото на защита и същият ефективно е 

организирал същата. 

Също така не споделяме изводите на съда, че липсва 

описание. Напротив, има описание на нарушението като дата, час, 

време, обстоятелствата, при които е извършено. Считам, че тези 

изводи на съда са неправилни, поради което Ви предлагам да 

гласуваме касационна жалба и да обжалваме решението на СРС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, чухте 

предложението на госпожа Бойкинова и проекта на касационна 

жалба. Моля за Вашето становище. (Шум, реплики.) 

Има ли предложения за допълнения на жалбата? Не виждам. 

Ако няма други предложения, Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам и втора 

касационна жалба срещу решение по дело № 1435/2020 г. на СРС, с 

което е отменено решение на ЦИК. С него сме наложили 

имуществена санкция на Информационна агенция БЛИЦ. И тук 

съдът е отменил решението на ЦИК, като е счел, че съставянето на 

акта за установяването на административно нарушение в отсъствие 

на нарушителя е съществено процесуално нарушение. В тази част 

съм изготвила мотиви за несъгласие с изводите на съда.  

На второ място, като процесуално нарушение съдът е 

установил разминаване в описанието на нарушението в АУАН и в 
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издаденото наказателно решение. Изложила съм съображения, че 

това не е така. Действително в решението се сочи, че са публикувани 

резултати от социологически проучвания, а в акта – предварителни 

резултати, но тъй като се касае за едно и също описание на 

нарушението – публикуване на резултати, те са от социологически 

проучвания, тъй като в изборния ден проучванията на изход екзит 

пол се правят от социологически агенции. В този смисъл те са също 

социологически изследвания. В този смисъл считам, че не е 

нарушено правото на защита на нарушителя. Същият е разбрал в 

какво се изразява нарушението, още повече, че в самото депозирано 

възражение той твърди, че информацията, която е публикувал – така 

както е описана в акта и в наказателното ни решение, според него не 

представлява нарушение на разпоредбата на чл. 205. 

С оглед изложените съображения в жалбата Ви предлагам да 

обжалваме решението на СРС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, 

госпожо Бойкинова. 

Колеги, виждате проекта на касационна жалба. Има ли други 

предложения? (Шум, реплики.) 

Има ли други предложения по касационната жалба? Ако 

няма, Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в папката с моите 

инициали от днес моля да се запознаете със становището на 

господин Желязков – главен юрисконсулт от дирекция 

„Администрация” на ЦИК с вх. № ЦИК-09-141 от 5.08.2020 г. 

Поводът за това становище е решение на СРС, с което е 

отменено решение на ЦИК, с което сме наложили глоба на главния 

редактор на „24 часа”, затова че на интернет страницата на 

посочената медия са публикувани предварителни резултати от 



 9 

гласуването в изборния ден за общински съветници и кметове. За да 

отмени решението на ЦИК, съдът е приел, че са допуснати 

съществени процесуални нарушения, изразяващи се в това, че не 

става ясна волята на наказващия орган в какво качество ангажира 

отговорността на господин Зюмбюлев за това нарушение – дали като 

извършител на нарушението, тоест като лицето, публикувало 

предварителните резултати; или като лице в качеството му на главен 

редактор, което е разпоредило публикуването или като допустител. 

Становището е, че действително от акта, от решението не става ясно 

с кои точно действия или бездействия господин Зюмбюлев носи 

лична административнонаказателна отговорност. Аз споделям 

изводите на съда и Ви предлагам да не се обжалва. Моля да се 

запознаете със становището и с решението. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на докладчика госпожа Бойкинова. Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против – 3 (Севинч Солакова,  Йорданка Ганчева, Катя Иванова). 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви за 

сведение за насрочено дело в АССГ на 16.10.2020 г. Касационната 

жалба е на ЦИК срещу решение на СРС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в папката с моите 

инициали от днешното заседание може да се запознаете с едно 

становище от главен юрисконсулт Желязков с вх. № ЦИК-09-142, с 

което ни уведомява, че е отменено решение на ЦИК от СРС. За да 

отмени решението на ЦИК, съдът е приел, че в акта за установяване 

на административно нарушение липсва конкретика и детайлно 

описание на нарушението в разрез с императивното изискване на 



 10 

разпоредбата на чл. 42, т. 4 от ЗАНН, като такава информация 

отсъства и в установителното решение на ЦИК. Съдът посочва, че 

административнонаказателното производство по установяване на 

административно нарушение и по налагане на административно 

наказание е опорочено поради допуснати съществени процесуални 

нарушения, довели до ограничаване правото на защита на 

жалбоподателя. Това е основното становище на съда и затова е 

отменил решението ни. Становището на юрисконсулт Желязков е 

това решение да не се обжалва пред касационна инстанция пред 

АССГ, което аз споделям. (Шум, реплики.) 

Колеги, предлагам протоколно решение решението на СРС да 

не бъде обжалвано на касационна инстанция пред АССГ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. (Шум, реплики.) 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против – 5 (Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева). (Шум, реплики.) 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам да 

обжалваме решението. В срок сме. Във вторник колегата ще Ви 

предложи касационна жалба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване за обжалване на решението. (Шум, реплики.) 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – 4 (Бойчо Арнаудов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова  и Кристина Стефанова). 

По тази точка други доклади? Не виждам. 

 

Преминаваме към следващата точка: 

Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Госпожо Иванова, заповядайте. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК с вх. № МИ-27-

254 от 5.08.2020 г. е постъпило искане за изплащане на 

възнаграждение от ОИК – Каспичан. Искането е за изплащане на 

едно дежурство, проведено на 8.07.2020 г., осъществено от 

председателя на Комисията. На това дежурство е подготвено 

възражение по подадена частна жалба от Николай Николов – 

общински съветник от листата на БСП за България срещу 

определение, постановено от АС – Шумен. Същото възражение е 

депозирано и пред ВАС. 

Към преписката са приложени доказателства за изготвеното 

възражение, както и определението на АС – Шумен, по а.д. № 7389. 

Преписката е комплектована с контролен лист, със счетоводна 

справка. 

Предлагам Ви да изплатим възнаграждение на ОИК – 

Каспичан, за осъщественото дежурство в размер на 63,84 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, 

госпожо Иванова. 

Колеги, чухте предложението за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Каспичан. Ако няма други предложения, 

моля,  процедура по гласуване на протоколно решение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Колеги, други доклади в тази точка за изплащане на 

възнаграждения? Не виждам. 

 

Преминаваме към следващата точка: 

Отговори на писма. 

Уважаеми колеги, с вх. №№ ЦИК 04-02-29 до ЦИК 04-02-39 – 

всички от 4.08.2020 г., общо 11 писма на брой, сме получили от ОД 

на МВР в Пловдив искане да бъде проверено дали едни лица са 

избирани за народни представители, съответно за общински 
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съветници и кметове и за членове на Европейски парламент. 

Предлагам в протоколно решение ЦИК да извърши проверка на тези 

11 лица. 

Има ли други предложения? Ако няма, моля,  процедура по 

гласуване на протоколното решение за извършване на проверката. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК е постъпило 

писмо от главен инспектор в ОД на МВР – Пловдив, с вх. № ЕП-04-

02-260 от 3.08.2020 г., с което се изисква информация от ЦИК във 

връзка с извършване на предварителна проверка по съответната 

преписка по описа на Първо РПУ – Пловдив, и по описа на РП – 

Пловдив, относно лицето Костадин Архангелов Кунчев във връзка с 

притежаването на активни избирателни права при гласуването за 

Европейски парламент в Република България през 2019 г. В тази 

връзка в папката с моите инициали е качен проект на писмо за 

отговор до главния инспектор в Първо РУ на ОД на МВР с 

приложени към него документи. Моля да се запознаете и ако 

прецените, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, 

госпожо Иванова. 

Уважаеми колеги, има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото до 

ОД на МВР в Пловдив. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Господин Арнаудов, заповядайте. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

постъпило писмо в ЦИК от ОД на МВР – Бургас, с вх. № ЕП-04-02-

251/1 от 04.08.2020 г. предоставяме следните документи: заверено 

копие на списък на гласувалите в нарушение на правилата на 

Изборния кодекс в изборите за членове на Европейски парламент 

през 2019 г., изготвен от ГД „ГРАО“ в изпълнение на наше Решение 

№ 312-ЕП; заверено копие от това решение от последното решение; 

както и заверено копие от писмо с изх. № 90-03-650 от 15.07.2019 г. 

по описа на ГД „ГРАО“. Това изпращаме на заместник-директора на 

ОД на МВР – Бургас. Писмото е качено в папката с моите инициали 

от днешното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, има ли 

други предложения освен предложеното от докладчика? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, писмо до Следствен отдел на 

СГП, с което предоставяме искани документи. Искането е получено 

в ЦИК с вх. № ЕП-09-320 от 5.08.2020 г. В писмото може да видите 

какви документи изпращаме. То е в моя папка от днешното 

заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

друго предложение? 

Ако няма, моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, писмо до ОД на МВР – Бургас. 

Искане за предоставяне на документи е постъпило в ЦИК с вх. 
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№ ЕП-04-02-251 от 28.07.2020 г. Предоставяме посочените в 

писмото документи, които касаят лицето М. Д. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, отново писмо, качено в моя 

папка за днешното заседание, до началника на РУ на МВР – Кубрат, 

Разград. Писмото с искане за предоставяне на документи е 

постъпило в ЦИК с вх. № ЕП-04-02-272 от 5.08.2020 г. Документите 

касаят лицето Ф. М. Описани са подробно в придружителното 

писмо, с което може да се запознаете и да го гласуваме? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Писмо до следовател Станев от ОП – 

Варна, Окръжен следствен отдел. Писмото с искане за предоставяне 

на документи е постъпило в ЦИК с вх. № ЕП-09-298 от 29.07.2020 г. 

Исканите документи касаят лицето М. В. и са подробно описани в 

писмото, качено в моя папка за днешното заседание. Моля да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Следващото писмо е до главен 

инспектор Керпиев – началник на РУ на МВР – Стамболийски. 

Писмото е постъпило в ЦИК с вх. № ЕП-04-02-271 от 5.08.2020 г. и 

касае лицето П. К. В писмото са описани документите, които 

изпращаме. Може да ги видите в моята папка за днешното 

заседание. Моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване за изпращане на писмото. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Последното писмо е до Следствен 

отдел в СГП. Искането за предоставяне на документи е постъпило в 

ЦИК с вх. № ЕП-09-297 от 29.07.2020 г. Описани са подробно 

документите в придружителното писмо, с което може подробно да 

се запознаете в папката с моите инициали от днешното заседание. 

Моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

виждате писмото. Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо 

председателстващ. Уважаеми колеги, докладвам Ви две писма, 

постъпили от РУ – Асеновград с вх. №№ ЕП-04-02-261 и ЕП-04-02-

262 от 3.08.2020 г. Те са с искане във връзка с предварителни 

проверки по описа на РП – Асеновград. Изготвени са проекти на 

отговори в папката с моите инициали. Касае се за информация, която 

се съхранява в ЦИК, предлагам да окажем съдействие. Моля за 

гласуване анблок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Колеги, има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изпращане и на 

двете писма. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч  

Солакова,  Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстващ. 

Уважаеми колеги, отговори на няколко запитвания към нас. 

Вх. № ЕП-09-304 от 5.08.2020 г. – писмо, което постъпи в 

ЦИК. Отговора на същото може да видите в папката с моите 

инициали от днес под № 4137. С писмото предоставяме завереното 

копие, както е направено самото искане. Моля да се запознаете със 

съдържанието му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, 

господин Джеров. 

Колеги, има ли други предложения? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 
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Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч  

Солакова,  Силвия Стойчева Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. 

№ ЕП-09-306 от 3.08.2020 г. на ЦИК. Във връзка с писмото съм 

изготвил отговор под № 4138 в папката с моите инициали от днес. 

Моля да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

виждате проекта на отговор. Има ли други предложения? Не 

виждам. 

Моля,  процедура по гласуване за изпращане на писмото. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч  

Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, докладвам вх. № ЕП-09-305 

от 05.08.2020 г. в ЦИК отново във връзка със запитване и молба да 

бъдат изпратени съответни документи. Подготвил съм писмо в 

папката с моите инициали от днес под № 4139. Моля да се 

запознаете и ако нямате възражения, да бъде изпратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, виждате проекта на отговор до Следствен отдел. Има 

ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч  

Солакова,  Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, докладвам вх. № ЕП-04-02-

264 от 4.08.2020 г. на ЦИК. В отговор на направеното питане от 

директора на ОД на МВР – Русе, съм подготвил писмо в моята папка 

от днес. Номерът е 4140. Моля да се запознаете с писмото и ако 

нямате възражения, да гласуваме изпращането му. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада за изпращане на писмото до дирекция на МВР в Русе. Има 

ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч  

Солакова,  Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Вх. № ЕП-04-02-254 от 30.07.2020 г. 

отново от директора на ОД на МВР е постъпило запитване. В тази 

връзка съм изготвил писмо, което е в моята папка от днес. Можете 

да се запознаете със съдържанието му. Номерът на писмото е 4141. 

Ако нямате възражения, моля да гласуваме изпращането на същото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

предложения? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч  

Солакова,  Силвия Стойчева Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, докладвам вх. № ЕП-09-307 

от 5.08.2020 г. от СГП, Следствен отдел. Във връзка с направеното 

запитване съм подготвил писмо, което е в папката с моите инициали 

от днес. Може да се запознаете със съдържанието му. Номерът на 

писмото е 4142. Ако нямате възражения, моля да гласуваме 

изпращането му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други 

предложения, колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 
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Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч  

Солакова,  Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Докладвам № ЕП-04-02-265 от 

4.08.2020 г. отново от ОД на МВР – Русе. Във връзка с направеното 

запитване предлагам да изпратим писмо със съответен текст. Може 

да се запознаете със същото под № 4143 в моята папка от днес. 

Отново изпращаме документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Няма други 

предложения. 

Колеги, моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч  Солакова,  Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Вх. № ЕП-04-02-266 от 4.08.2020 г. – 

отново запитване от ОД на МВР – Русе, за изпращане на документи. 

В тази връзка съм подготвил писмо в моя папка от днес под № 4144. 

Моля да се запознаете със същото и ако нямате възражения, да 

изпратим писмото със съответните приложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, чухте 

предложението на докладчика. Има ли други предложения? Не 

виждам. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,  Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Последно писмо, вх. № ЕП-04-02-259 

от 31.07.2020 г. от ОД на МВР – гр. Пловдив. Във връзка с 

направеното запитване съм подготвил писмо, което е в моята папка 

от днес под № 4149. Моля да се запознаете със същото и ако нямате 
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предложения или възражения, да изпратим писмото със съответното 

съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други 

предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. 

Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание три писма 

по повод на искания за доказателства от следствени органи и 

прокуратури. 

С вх. № ЕП-09-311 от 5.08.2020 г. е пристигнало искане за 

доказателства от следовател при СГП, Следствен отдел. Изготвил 

съм писмо под № 4154. Моля да се запознаете с него. С писмото 

предоставяме заверено копие на декларация по чл.33, ал. 2 и чл. 350 

от Изборния кодекс Указваме, че с оригинала на декларацията, 

избирателния списък, както и с всички други доказателства 

следователят би могъл да се запознае на адреса на ЦИК. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на господин Николов. Има ли други предложения? 

Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Пристигнало е писмо с вх. № ЕП-09-

312 от 5.08.2020 г., с което се иска декларация за гласуване на 
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лицето А. П. С. Проектът на отговор е под № 4151. Представяме 

съответно заверено копие на исканата декларация. Моля за Вашето 

одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Във връзка с последното писмо с вх. 

№ ЕП-04-02-269 от 4.08.2020 г., пристигнало на електронната поща 

на ЦИК, искането е от заместник-директор на ОД на МВР – Стара 

Загора, комисар Я. за представяне както на доказателства, така и на 

информация относно гласуване, осъществено от избирател извън 

територията на страната в гр. Брайтън, Великобритания. Изготвен е 

съответен отговор. Към отговора представяме заверено копие на 

извлечение от Решение № 353 от 2019 г. на ЦИК, заверено копие от 

списък за гласуване, копие от декларация и заверено копие от първа 

и последна страница на протокола на СИК 28 в гр. Брайтън – 

Великобритания. Моля да се запознаете и за вашето одобрение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, чухте 

предложението за изпращане на отговор до ОД на МВР в Стара 

Загора. Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Колеги, в тази точка имате ли други доклади? Не виждам. 

 

Преминаваме към следващата точка: 
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Разни. 

Господин Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, предлагам на 

Вашето внимание писмо до заместник министър-председателя 

господин Томислав Дончев във връзка с Решение № 100. В 

предходното заседание го обсъждахме, като остана въпросът да бъде 

уточнено дали в писмото да сочим конкретна дата, на която да бъде 

проведено заседанието, с оглед присъствието на председателя и на 

колегите, които в момента са в отпуск. Доколкото разбрах, 

желанието беше информацията да остане по този начин, като датата 

и денят на срещата бъдат определени от господин Дончев. 

Предлагам писмото в този вид, като са съобразени и бележките, 

постъпили от предходното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, 

господин Андреев. (Шум, реплики.) 

Колеги, виждате проекта на писмо. Има ли предложения по 

писмото до господин Дончев? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Александър Андреев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, съвсем 

накратко бих искал да Ви информирам, че днес сутринта от 9.30 ч. се 

проведе заседание на Постоянно действащото специализирано звено 

към ЦИК във връзка с техническото осигуряване на 

експерименталното дистанционно електронно гласуване (ЕДЕГ). В 

тази връзка благодаря на всички колеги, които присъстваха на 

заседанието. На него беше обсъдена техническата спецификация, 

предоставена ни от Държавната агенция за електронно управление 

(ДАЕУ). В рамките на обсъждането бяха направени бележки, бяха 

изложени критични становища. Те ще бъдат обобщени и 

представени като доклад, който да бъде приет от Постоянно 
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действащото специализирано звено, след което да бъдат внесени за 

обсъждане в ЦИК с оглед необходимостта ЦИК да представи свое 

становище по одобряването на техническата спецификация в 

рамките на пилотния проект за изграждане на системата за ДЕГ на 

ДАЕУ. Това е съвсем накратко. Впоследствие и самият доклад ще 

бъде внесен в ЦИК за обсъждане. (Шум, реплики.) 

В тази връзка да бъде актуализирана информацията на 

страницата на ЦИК във връзка с провежданите заседания на 

специализираното звено, като бъдат допълнени всички проведени до 

момента такива заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, 

господин Андреев.  

Има ли други предложения? Не виждам. Нека гласуваме 

протоколно решение да бъдат актуализирани заседанията. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Александър Андреев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч  Солакова,  Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ще си позволя да кажа нещо 

по повод на специализираното звено. Звеното и членовете – 

представители на всички държавни органи и институции, които имат 

отношение към ДЕГ, наистина са излъчили представители, които 

носят експертизата и имат сериозно отношение към обсъжданите 

въпроси. Може би наистина трябва да се даде гласност и цялото 

общество също да знае, тъй като въпросът, свързан с проекта, който 

е на дневен ред и който е условие за продължаване и предприемане 

на по-нататъшни действия, трябва да се знае на какво ниво е, какво е 

качеството, но това ще проличи от становището, което ще се 

институционализира. 

Засега искам да благодаря за работата на колегите от ЦИК, за 

цялата координация със звеното. Удоволствие за мен беше да видя 
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експертни оценки с много сериозен подход към проектната 

документация, по която звеното трябва да даде своето становище. 

Ще Ви запозная с писмото, което сме получили днес от 

печатницата на БНБ с дадени лица за контакт във връзка с 

предстоящите нови и частични избори за кметове на 27 септември 

2020 г. Предлагам да изпратим писмо до кметовете на трите общини, 

в рамките на които има насрочени нови избори. Да предоставим тази 

информация за лицата за контакт и да обърнем внимание, че следва 

да предприемат всички необходими действия за сключване на 

договор за отпечатване на бюлетините. 

И в предишните избори имаме практика да обръщаме 

внимание, че по Изборния кодекс е задължително отпечатването на 

бюлетините в печатницата на БНБ. Те имат свободата да преценят за 

други печатници за отпечатване на другите книжа за изборите. 

Моля Ви да гласуваме такова писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на госпожа Солакова. Има ли други предложения? 

Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч  Солакова,  Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева). 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Както на работна група се уточнихме 

по отношение на техническите характеристики на бюлетините, 

предлагам да изпратим проектите за бюлетина за кмет на община и 

за кмет на кметство.  

Уважаеми колеги, както разгледахме на работна група двата 

образеца за бюлетина за кмет на община, предоставени от 

печатницата на БНБ, нито едно мнение не постъпи в подкрепа на 

образеца, който съдържа празно междуредие с две черти, с които са 

отделени полетата за отпечатване имената на кандидатите. 

Припомнете си образеца. На основата на техническите 
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характеристики на бюлетината от общите избори с два варианта до 

11, максимален брой кандидати до 18, извън тях е полето „не 

подкрепям никого”. Остава същият шрифт. Остава също годината на 

произвеждане на изборите. Няма никакви други корекции по 

отношение на техническите характеристики в сравнение с общите 

избори. Ние залагаме по-скоро на четивността на текста и по-

лесното му възприемане за краткото време, за което избирателят 

следва да се ориентира, независимо че правим всичко възможно 

информацията да стига по-рано до тях. Разяснителната кампания 

обхваща включително предоставянето на образец, разбира се, в по-

малък формат и мащаб, за да се гарантира сигурността, за да не 

може да се възпроизвежда и да се правят фалшификати. 

От друга страна, избирателят не за пръв път вижда тази 

бюлетина в изборното помещение. Независимо от това, влизайки в 

кабината, бързайки, Вие знаете, че всеки избирател трябва да има 

време да се ориентира, бързайки, да прочете текста, да го възприеме, 

за да отрази своя вот. Наблягаме на това, отколкото формално да 

изпълним задължението по закон – да има празно междуредие. Още 

повече, че при по-голямо междуредие бихме увеличили площта на 

хартията. Това също не е без значение. Знаете, че в тази връзка сме 

получавали критични бележки от страна на избиратели и граждани. 

Предлагам Ви както са изготвени и са публикувани във 

вътрешната мрежа техническите характеристики на бюлетината за 

кмет на община и за кмет на кметство, да изпратим едно писмо до 

печатницата на БНБ, като им благодарим както за експертното 

становище, така и за предоставените образци. Да кажем, че 

намираме досегашната практика за по-удачна с оглед на посочените 

вече съображения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. 

Колеги, както виждате, има предложен проект на писмо от 

госпожа Солакова. Има ли други съображения? Не виждам. 

Ако няма, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Димитър Димитров, Йорданка 
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Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева). 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ. 

Уважаеми колеги, докладвам писмо от господин Б. А., който 

отново е изпратил искане до ЦИК с молба да бъде дадена писмена 

информация за участието на ПП „Български национален съюз – Нова 

демокрация” през последните пет години в различни видове избори. 

Вече има приложено удостоверение за актуално правно състояние 

към дата 27.02.2020 г., от което е видно, че господин Б. А. е член на 

ръководството на ПП „Български национален съюз – Нова 

демокрация”. Конкретизирано е искането за периода, за който се 

иска писмена информация, а не удостоверение. Предлагам да му 

отговорим, че с Решение № 757-НС от 20.08.2014 г. цитираната вече 

партия е регистрирана за участие в изборите за народни 

представители на 5.10.2014 г. и с решение № 4266-НС от 8.02.2017 г. 

ЦИК е отказала да регистрира ПП „Български национален съюз – 

Нова демокрация” за участие в изборите за народни представители 

на 26.03.2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на госпожа Стойчева за изпращане на този отговор. 

Има ли други предложения? Няма. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Димитър Димитров, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч  Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева). 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Колеги, докладвам постъпило по 

електронната  поща  писмо  от  госпожа  П. Г. – доктор по 

философия в Департамента по политически науки  на  НБУ,  с  което  

ни  моли  да   предоставим информация  за  листите  на  кандидат-
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депутатите, явили се на парламентарни избори през 1997 г. и на 

парламентарни избори през 2001 г., както и информация за 

избраните народни представители през 1997 г. Предлагам да ѝ 

отговорим, че в ЦИК може да получи копие на диск с исканата от 

нея информация. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля процедура по гласуване за изпращане на 

отговора до госпожа  Георгиева. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева, против – 1 (Севинч Солакова). 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпило писмо 

от кмета на район „Илинден” СО, с което ни уведомява за 

извършени действия от администрацията на район „Илинден” 

съобразно негова заповед, приложени протоколи по унищожаване на 

резерв от неизползвани бюлетини, изборни книжа и материали от 

избори за общински съветници и кметове през 2019 г. – за сведение. 

Също за сведение писмо с аналогично съдържание, 

комплектовано в цялост със заповед и протоколи по извършени 

действия по унищожаване на неизползвани изборни книжа и 

материали от районна администрация в кв. „Младост”. Писмото е 

подписано от кмета на районна администрация Младост в Столична 

община. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам Ви отговор в папка за 

днешното заседание с моите инициали на запитване от ЦИК на 

Украйна, с което ни молят да им дадем информация каква е 

процедурата по регистрация, акредитация на международни 

наблюдатели в изборите. Отговорът, който виждате пред Вас, е на 

базата на чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 5 и 6. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

виждате проекта на отговор до ЦИК на Украйна. Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева)   

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля сега да гласуваме превода на писмото 

и изпращането до ЦИК на Украйна. (Шум, реплики.) 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева,  против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах „против”, защото считам, 

че не би следвало да подлагаме на гласуване превод на официалната 

кореспонденция на ЦИК до други органи на управление. Колеги, 

какво би се случило, ако се блокираме или не вземем решение за 

превод?! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колега Цанева, 

заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, получили сме три напомняния от 

ЦИК на Индия, по-конкретно от редакцията на издаваното 

електронно издание на бюлетин, с които ни напомнят, че срокът за 

подготовка на проектното издание е 07.08.2020 г. – за сведение. Вече 

съм докладвала такова писмо. 

Получили сме писмо, с което ни напомнят да отговорим на 

въпросника от A-Web на тема онлайн обучение, но ние вече го 

направихме. 

Докладвам за сведение двете електронните издания на IFES 

(Международната фондация за изборни системи), едното е за избори 
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в други държави – Папуа, Нова Гвинея и оценяване на 

политическото и електорално участие в Украйна – за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви.  

Колеги, други доклади в тази точка? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

ЦИК.  

Насрочвам следващо заседание за понеделник – 10.08.2020 г. 

от 14.00 ч. 

 

(Закрито в 12,35 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Силва Дюкенджиева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 

 

 


