
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 238 

 

На 4 септември 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 изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Димитър Димитров 

1а. Доклад относно промяна в състав на ОИК. 

 Докладва: Ерхан Чаушев 

2. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

 Докладват: Мирослав Джеров, Георги Баханов 

3. Разни. 

Докладват: Емил Войнов, Таня Цанева, Севинч 

Солакова, Кристина Стефанова, Ивайло Ивков, 

Мирослав Джеров, Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов. 
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Заседанието бе открито в 13,30 ч. и председателствано от 

госпожа Кристина Стефанова – заместник-председател на 

комисията. 

 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Здравейте, уважаеми колеги. Откривам редовно назначеното 

заседание за днес, 4 септември 2020 г.  

Поради работна среща закъсняхме с часа на откриването му. 

Преди да започнем с дневния ред, трябва да съобщя, че вчера 

с решение на Народното събрание е прекратен мандатът на 

председателя госпожа Стефка Стоева и считано от днес съставът на 

Централната избирателна комисия е от 19 членове. 

Налице е необходимият кворум, за да продължим работа. 

Централната избирателна комисия трябва да вземе протоколно 

решение, с което да реши кой ще изпълнява функциите на 

представляващ до назначаване на председател от Народното 

събрание с всички произтичащи действия, които трябва да бъдат 

предприети за временно изпълняващия длъжността.  

Колеги, от днешното заседание поради платен годишен 

отпуск отсъстват госпожа Дюкенджиева, господин Андреев,  

господин Арнаудов, госпожа Ганчева, госпожа Иванова, госпожа 

Бойкинова и господин Николов. За госпожа Йосифова не е 

постъпила молба за годишен отпуск. 

Предложения? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предложения за какво? 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Предложения за вземане на протоколно решение за представляващ 

комисията до назначаване на председател от Народното събрание 
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съгласно чл. 6, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на 

Централната избирателна комисия. 

Няма постъпили предложения. В такъв случай закривам… 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не знам дали си даваме ясна сметка какви 

са последствията от това да закрием заседанието, защото няма 

предложения. Знаем за оставката на госпожа Стоева. Поставени сме 

в следната ситуация. Председателят на Централната избирателна 

комисия подаде оставка. Оставката му е приета. Той вече не може да 

изпълнява функциите си, включително и да упълномощава друг.  

Председателското място се полага на Политическа партия 

ГЕРБ като най-многобройна по начина и квотата на излъчване.  

Аз апелирам към колегите, които са представители на най-

голямата сила, да посочат кой да ръководи заседанието на 

Централната избирателна комисия измежду тях или друг, защото не 

считам, че ЦИК може да си позволи да спре дори за ден работата си 

за разлика от който и да е друг орган в този момент. Предстоят ни 

сериозни предизвикателства и много тежка работа. Имаме и 

частични местни избори. ЦИК не може да остане без човек, който да 

я представлява, и трябва ясно да си дадем сметка за това. 

Апелирам към колегите от най-голямата група, на които се 

полага председателското място, да направят своето предложение, 

което аз отсега казвам, че ще подкрепя, каквото и да е, само за да 

работи Централната избирателна комисия. Моля ясно да се заяви, че 

няма да се направи предложение, за да не седим. Или, ако трябва, в 

почивка да излезем. Не можем така с лека ръка да… Какво ще 

направим във вторник? Хайде, днес ще пропуснем едно заседание. 

Ние свършихме доста работа сутринта на срещата с 

„Информационно обслужване“ АД по машинното гласуване. Обаче 

имаме и други работи – има документация, имаме частични местни 
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избори. Няма как да си позволим лукса да не заседаваме и трябва да 

вземем решение. 

Моля, ако няма те да направят предложение, да го кажат. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  

Господин Баханов, имате думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Като реплика на изказването на 

колегата Ивков ще кажа, че Централната избирателна комисия е 

независим орган с равноправни членове в същата. Разбира се, че 

членовете на Централната избирателна комисия по действащия 

Изборен кодекс се предлагат от различни политически партии на 

квотен принцип. Наистина вчера в Народното събрание беше 

гласувана оставката на досегашния председател на Централната 

избирателна комисия госпожа Стефка Стоева и считам, че от 

партията, която ще излъчи представител или човек, който ще 

замести госпожа Стефка Стоева като председател на Централната 

избирателна комисия, ще бъде направено в Народното събрание. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз няма да споря с колегата. Ние сме 

колеги и трябва да гледаме в една посока. Да посрещнем това, което 

ни чака като комисия. Наистина сме от различни политически сили и 

тук няма политика. Но все пак това е принципът и аз държа на това. 

Принципът е такъв: най-многобройната политическа сила в 

парламента излъчва председател на комисията. Тя е и с най-много 

членове в комисията. Затова мисля, че беше резонно да апелирам 

към тях. Не го правя, за да злепоставя някого. ЦИК трябва да работи. 

В това съм убеден.  

Ако няма други предложения и от другите представители, аз 

ще направя предложение, само и само за да не спира работата на 

ЦИК и да не изпаднем в една нелепа ситуация. Каквото и да се 
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случва, ЦИК трябва да работи и не може да бъде блокирана от 

оставката на председателя. Аз не зная кога управляващата партия ще 

посочи друг председател. Изхождам от убеждението, че в този 

момент не можем нито ден да си позволим ЦИК да остане без такъв 

човек, който да ръководи заседанията и да я представлява. 

Затова изчаквам още три минути или една и, ако имам яснота, 

че никой от парламентарно представените сили няма да направи 

предложение, а за мен една единствена трябва да го представи – на 

която се полага това място – ще направя аз предложение, за да не 

спира работата на Централната избирателна комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз само като допълнение ще вметна, че 

съгласно Изборния кодекс Централната избирателна комисия се 

състои от председател, трима заместник-председатели и членове на 

комисията. И секретар, прощавайте, благодаря на колегата за 

подсещането. Така че считам, че Централната избирателна комисия 

има трима избрани от Народното събрание заместник-председатели, 

които могат да поемат функциите на председател до избирането на 

нов председател на комисията от Народното събрание. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Както казах, ще се съобразя с волята на 

представителите на мнозинството в комисията. Споделям това 

мнение при така създалата се ситуация и след като те не искат да 

излъчат друг представител, предлагам да вземем предвид принципа 

кои са заместник-председателите.  

След като е така и след като, доколкото виждам, двама от 

заместник-председателите липсват в момента – едната е в 

предварително заявен и одобрен платен отпуск, а другата отсъства 
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без извинителни причини, другата отсъства без обективни причини 

да са налице, така мисля, аз предлагам следния вариант, за да не 

спира работата на ЦИК. Предлагам да гласуваме, взимайки повод от 

думите от колегата Баханов, единственият присъстващ заместник-

председател да води заседанията както днес, така и до дата 

13 септември.  

Предлагам ви ротационен принцип, като, разбира се, в скоби 

слагам, че всичко това е условно, докато политическа партия „ГЕРБ“ 

не предложи и не бъде назначен нов председател от Народното 

събрание. Ясно е, че в момента, в който това стане, това решение 

отпада, ако го вземем. 

Предлагам за времето от днес включително до 13 септември  

включително заседанията да се ръководят от единствения 

присъстващ заместник-председател госпожа Кристина Стефанова.  

За времето от 14 септември до 25 септември – при условие че не е 

назначен нов председател на комисията титуляр – от заместник-

председател Таня Йосифова. За следващите десет дни пак – от 

26 септември до 5 октомври включително – като сега не съм готов с 

това предложение, правя го съвсем…, разбирате на какъв принцип – 

да бъде от третия заместник-председател госпожа Силва 

Дюкенджиева. 

Моля да ме поправите с датите, ако допускам някакви 

неточности. Но това е принципът, който предлагам да гласуваме, за 

да не остава комисията в безтегловно положение. 

Считайте го за формално предложението, което правя. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

беше направено предложение функциите на представляващ 

комисията да бъдат поети от тримата заместник-председатели на 

ротационен принцип, като от 4 до 13 септември функциите се 

поемат от мен, от 14 до 25 септември от госпожа Таня Йосифова, от 
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26 септември до 5 октомври – от госпожа Силва Дюкенджиева под 

условие - –до избирането на председател от Народното събрание. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз неправилно се изразих, защото е 

избор, а не е назначаване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с дневния ред. Във вътрешна мрежа е 

публикуван проект за дневен ред. Моля за допълнения. 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Времето напредна. Не е спешно, но моля 

да ме включите все пак в точка „Разни“ примерно. Имам за 

докладване доста писма до най-различни органи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Моля, госпожо председателстваща, 

да ме включите в точка „Разни“. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Госпожо председателстваща, моля да 

ме включите в писма до прокуратури и МВР, ако обичате. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Включвам господин Димитров в т. 1 – изплащане на възнаграждения 

на ОИК, а отпада от точка „Разни“. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо председателстваща, моля да се 

създаде нова точка в дневния ред – освобождаване на член на ОИК. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Това ще 

бъде т. 1а. Промяна в състав на ОИК. 

Колеги, подлагам на гласуване проекта за дневен ред. 

Господин Димитров, моля да отчетете резултатите. Ще 

работим без машината, защото не е настроена за този състав на 

комисията. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Пристъпваме към точка първа от дневния ред: 

1. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

постъпило искане за изплащане на възнаграждение от Общинска 

избирателна комисия – Кнежа, област Плевен. Преписката е с вх. 

№ МИ-27-260 от 27.08.2020 г. Проведено е заседание на комисията в 

присъствието на председател, двама заместник-председатели, 

секретар и петима членове на 19.08.2020 г. и съответно дежурство на 

17.08.2020 г., дадено от председател, секретар и двама членове. 

Заседанието е било във връзка с постъпило писмо от 

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество във връзка с конфликт на 

интереси на общински съветник. Разгледани са и решения на 

Административен съд – Плевен, както и на Върховния 

административен съд във връзка с този казус. 
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Сумата, за която става въпрос, е в рамките на 728,84 лв. Към 

преписката са приложени всички изискуеми документи – протокол, 

решение на комисията, контролен лист, счетоводна справка. 

Предлагам ви да одобрим с наше протоколно решение 

исканата сума. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване изплащане на възнаграждение за ОИК – 

Кнежа. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Постъпило е писмо с № МИ-27-263 от 

03.09.2020 г., с което се иска изплащане на възнаграждение в размер 

на 174,20 лв., включително осигурителните вноски, от ОИК – 

Дряново, подписано от председателя и секретаря по повод на 

дежурство, дадено от председателя, секретаря и един член на 

общинската избирателна комисия. Повод за дежурството е било 

изработване на становище по жалба със съответния входящ номер, 

подадена от община Дряново, представлявана от кмета Панчев. 

Становището, което са изработили, е, че няма идентичност и 

жалбата е отхвърлена. Ние в момента гласуваме сумата, която 

трябва да получат като възнаграждение тези, които са изработили 

становището. 

Имаме контролен лист, имаме счетоводна справка. Тоест, 

наличните документи са приложени към преписката. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване на това предложение. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към следваща точка – точка 1а – от 

дневния ред:  

1а. Доклад относно промяна в състав на ОИК. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-435 от 

31.08.2020 г. чрез ОИК – Момчилград, е постъпило заявление от 

Маноел Баръмов за освобождаването му като член на ОИК – 

Момчилград. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има проект 

на решение. Господин Баръмов е предложен от ПП „ВОЛЯ“, поради 

което аз предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, 

ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс да освободим като член на ОИК – 

Момчилград, Маноел Трифонов Баръмов и съответно да изпратим 

писмо до политическа партия „ВОЛЯ“ да предложат кандидатура за 

попълване състава на Общинска избирателна комисия – 

Момчилград. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване предложението на  господин Чаушев. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1884-МИ. 
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Колеги, преминаваме към следващата точка – точка втора – 

от дневния ред: 

2. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ЕП-04-02-316 от 02.09.2020 г. Това е писмо, което сме получили 

от МВР, от Областна дирекция на МВР – Бургас, във връзка с едно 

запитване по отношение на данни, с които разполагаме. 

В тази връзка съм изготвил писмо. Във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днес можете да се запознаете със 

съдържанието му под № 4360. 

Моля да гласуваме изпращането на същото, ако нямате 

възражения и допълнения, със съответните приложения. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване за изпращането на писмо. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ЕП-04-02-37 от 03.09.2020 г. Това е писмо от директора на ОД на 

МВР – Велико Търново, господин Христов с искани от нас данни.  

В тази връзка е изготвено писмо под № 4363, което се намира 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. 

Моля да гласуваме изпращането на същото. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване за изпращането на писмото. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, за сведение ви докладвам 

преписка с вх. № ЕП-09-393 от 02.09.2020 г. Това е постановление за 

отказ от образуване на досъдебно производство. Прокурор Л. ни 

изпраща същото с мотивиран отказ да бъде образувано досъдебно 

производство и да бъде прекратена преписка под № 5367/2020 г. на 

Районна прокуратура – гр. Пловдив. 

Същото го докладвам за сведение. Благодаря ви. 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Разни. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председателстваща. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-484 от 03.09.2020 г. 

Писмото е от „Информационно обслужване“ АД и с него ни 

изпращат поисканата информация относно направеното пазарно 

проучване за доставка на машини за гласуване и потвърждават 

участието си в срещата с Централната избирателна комисия, която 

се проведе преди днешното заседание. 

Докладвам това писмо за сведение. 

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-00-489 от 04.09.2020 г. 

Писмото е отново от „Информационно обслужване“ АД във връзка с 

наше писмо до тях и с него ни изпращат предложения за корекции в 

техническата спецификация за специализираните устройства за 
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електронно машинно гласуване. Ние техните предложения ги 

обсъждахме на работното заседание. 

Докладвам писмото за допълнително запознаване. 

Във връзка с това е получено още едно писмо – с вх. № ЦИК-

00-491 от 04.09.2020 г. Писмото е от ДАНС във връзка пак с нашето 

запитване до тях. С него ни изпращат становището си по 

предоставената техническа спецификация.  

Докладвам и това писмо за запознаване на този етап. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ-00-5 от 31.08.2020 г. 

Писмото е от „Информационно обслужване“ АД и е във връзка с 

насрочените частични избори и сключения рамков договор за 

извършването на компютърната обработка между Централната 

избирателна комисия и „Информационно обслужване“ АД. Към 

писмото прилагат необходимите дейности и функционалности, 

които трябва да бъдат доработени в системата за общинските 

избирателни комисии, за да може тя да се използва за предстоящите 

частични избори. Трудоемкостта, която се изисква за тези промени, 

възлиза на два човекомесеца.  

Изготвено е становище от главния юрисконсулт с вх. 

№ ЦИК-09-152 от 04.09.2020 г. относно писмото на 

„Информационно обслужване“ АД със заключение, че дейностите 

по усъвършенстване на софтуера за компютърната обработка не 

съвпадат с предметите на дейност по другите сключени договори 

между Централната избирателна комисия и „Информационно 

обслужван“" АД. 

Освен това е изготвено и становище от главния счетоводител 

с вх. № ЦИК-09-153 от 04.09.2020 г. относно финансовата обосновка 

на услугата. Според становището има налични финансови средства, 

за да бъде изплатен разходът в размер на 11 952 лв. с включен ДДС. 

Тъй като съгласно Договор № 8 от 13.08.2020 г. между 

Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване“ 
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АД усъвършенстването на софтуера се извършва по заявка от 

Централната избирателна комисия, предлагам да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД с молба да извършат 

необходимите действия по усъвършенстване на софтуера. 

Предлагам писмото да бъде със следното съдържание: 

„Уважаеми  господин Филипов, във връзка с насрочените нови и 

частични избори на 27 септември 2020 г. и проведените 

предварителни разговори молим да извършите необходимите 

действия съгласно приложената заявка за предоставяне на услуги по 

усъвършенстване на софтуерните системи по Договор № 8 от 

13.08.2020 г. между Централната избирателна комисия и 

„Информационно обслужване“ АД, като приложенията ще бъдат 

съответните действия, посочени в писмото с вх. № ЧМИ-00-5. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

чухте предложението за изпращане на писмо до „Информационно 

обслужване“ АД.  

Процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Искам да ви докладвам две писма от F -

Secure Product Bulletin с вх. № ЦИК-00-516 и ЦИК-00-517 от 

03.09.2020 г. С първото писмо ни информират, че вече е пусната в 

производство версия 1501 на един програмен продукт.  

С второто писмо ни информират, че поддръжката за PSB-

Еmail и сървърната защита ще приключи на 31.12.2020 г. 

Докладвам писмата за сведение. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  Госпожо 

Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам засега за 

сведение писмо с вх. № ЧМИ-06-7 от Общинска избирателна 

комисия – Аксаково, с което изпращат към ЦИК писмо за 

насрочване на частични местни избори – ЦИК да отправи 

предложение до президента. 

Говорих с председателя на общинската избирателна комисия. 

Тъй като писмото не е комплектовано, не е приложено решението, с 

което се прекратяват пълномощията на досегашния кмет, както и 

справка, затова в момента, в който получа тези материали, ще ви 

предложа и проект на писмо до президента за насрочване на 

частични избори. 

Докладвам ви за запознаване три писма.  Те са с вх. № ЦИК-

07-98/4, ЦИК-07-98/5 и ЦИК-07-98/6. И трите писма са от АСЕЕЕО, 

като в първото ни съобщават, че все още има свободни слотове за 

лектори за годишната конференция, която ще се проведе на 9 и 10 

септември. Писмото е качено във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. 

Следващите две писма са идентични, с които ни съобщават, 

че работното заседание на Изпълнителния съвет, на който 

Централната избирателна комисия на България също е член, ще се 

проведе онлайн на 08.09.2020 г. между 15,00 и 16,00 ч. Молят 

регистрацията да бъде направена до 07.09.2020 г. Самата 

конференция онлайн ще се проведе на 9 и 10 септември. 

Във връзка с тези писма ви предлагам на заседанието на 

Изпълнителния съвет на 08.09.2020 г. да участват онлайн колегата 

Димитров и аз – Таня Цанева, а следващите два дни, когато е 

годишната конференция, да участва колегата Димитър Димитров. 
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Ако има други предложения, можем да ги чуем. Но тъй като 7 

септември е понеделник и е неработен ден, бих предпочела днес да 

го решим, за да можем да изпратим регистрацията им. 

Предложенията ми към момента са тези. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги 

други предложения? Не виждам. 

Процедура по гласуване одобрението за участие в 

конференцията на АСЕЕЕО на госпожа Цанева и господин 

Димитров. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение и за 

запознаване по-скоро писмо с вх. № ЦИК-00-488 от 03.09.2020 г., 

което също е качено във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. Писмото ни е изпратено от Асоциация „Прозрачност без 

граници“, което е отворено писмо. То е изпратено и до Народното 

събрание. Това е позицията на асоциацията по отношение на 

разглеждания в момента законопроект за промени в Изборния 

кодекс, като казват, че това отворено писмо освен че е позиция и на 

Асоциация „Прозрачност без граници“, е подкрепено и от водещи 

представители на академичната общност в областта на 

политическите науки, правото, експерти по изборен процес и други 

неправителствени организации.  

Можете да се запознаете със становището на Асоциация 

„Прозрачност без граници“. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо 

Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

информация от ГД ГРАО за броя на избирателите по секции в 

общините и в кметствата, в които има насрочени частични избори на 

27 септември 2020 г. 

Докладвам ви го за сведение и за публикуване на страницата 

в рубриката „Частични избори 2020“. Справката е изготвена и е 

публикувана във вътрешната мрежа. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване за публикуването на информацията. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви една докладна записка 

от Дирекция „Администрация“ във връзка с дейности по повод 

прекратяване на трудово правоотношение със служител в 

администрацията. Знаете, че считано от 28.08.2020 г. е прекратен 

трудовият договор на Д. Й. с Централната избирателна комисия и в 

тази връзка се предлага да бъдат закрити създадените й за служебни 

цели потребителски акаунти в мрежата на ЦИК, електронната 

пощенска кутия в домейна ЦИК.БГ, както и да бъде прекратен 

срокът на валидност да издаденото квалифицирано устройство за 

квалифициран електронен подпис. 

В изпълнение на това предлагам да изпратим писмо до 

изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД. 

Заедно с това ще ви предложа, тъй като за първи път се 

предлагат такива дейности във връзка с прекратяване на трудови 

правоотношения на служители от администрацията, да се изготви 

пълна справка от директора на Дирекция „Администрация“, за да 
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знаем кой с какви електронни подписи е. Мисля, че дори имаше едно 

решение, което още не е изпълнено – какви електронни подписи, кои 

служители, за какви дейности, за акаунтите и във връзка с досега 

прекратените договори какви действия са предприети. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване изпращането на писмо за прекратяване на 

електронния подпис на Д. Й. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, гласувайте предложението за изготвяне на справка за 

действащите квалифицирани електронни подписи и тези, които са 

подлежащи на прекратяване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте,  госпожо  Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, Печатницата на 

БНБ отново ни информира с кои кметове още не са сключени 

договорите. Но с оглед на това, че вчера имахме възможност да се 

чуем с тези общински администрации, всички вече предприеха 

действия по сключване на договорите. Единствено проблем беше 

уточняването броя на бюлетините за отпечатване. Знаете, че са 

изготвени предварителните списъци с броя на избирателите и това 

на тях им послужи за основа за подаване на заявката. 

Докладвам ви го за сведение. 
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Докладвам ви за сведение и други писмо на Печатницата на 

БНБ във връзка с отпечатването на бюлетините и връчването им на 

упълномощени представители на общинските администрации, на 

членове на общини. Те на този етап изискват информация за 

моторните превозни средства, с които ще се осъществява 

транспортът на бюлетините. 

Докладвам ви го за сведение. 

Уведомявам ви, че във вътрешната мрежа са публикувани 

всички писма от общински избирателни комисии, като към някои са 

приложени копия от решенията за регистрация на кандидатите за 

участие в частичните местни избори. Направена е и една обобщена 

справка – „Регистър кандидати ЧМИ – 27 септември“.  

Предлагам да одобрим изпращането на писма до ГД ГРАО и 

до „Информационно обслужване“ АД за извършване на съответната 

проверка по реда на Решение № 966 на Централната избирателна 

комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване изпращането на писма до ГД ГРАО и до 

„Информационно обслужване“ АД. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви, че се 

обобщава справка, и тя се актуализира, за получената информация за 

част ІІ на избирателните списъци. Докладвам ви за сведение 

публикуваните писма – можете да ги видите във вътрешната мрежа. 

Тази актуализирана обобщена справка също се публикува. 
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Докладвам ви за сведение и всички писма, които получихме в 

отговор на наше запитване до кметовете на общини. Това са всички 

писма от кметове на общини, областния управител на област 

Пловдив, областния управител на област Варна. В някои от писмата 

вече се съдържат указания и пълна информация за 

противоепидемичните мерки в съответната община за гарантиране 

живота и здравето на участниците в изборите на 27 септември 

2020 г. 

В тази връзка ви предлагам да възложим на администрацията 

обобщаване на справката, за да се знае точно от кои общини сме 

получили пълната информация, за да знаем и към кои да изпратим 

напомнителни писма. Те ще бъдат публикувани в една обща папка 

„Противоепидемични мерки за изборите“. 

Моля да се гласува това предложение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване за изготвянето на обобщена справка. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получихме информация от 

„Информационно обслужване“ АД за кандидатите за нови избори и 

резултатите от извършената проверка. Докладвам ви го за сведение и 

да се уточним резултатите от извършените проверки от ГД ГРАО и 

от „Информационно обслужване“ АД да ги изпратим след 

получаване на пълната информация. На този етап ви го докладвам 

само за сведение. 

Приключих,  госпожо председателстваща. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с 

вх. № ЦИК-09-154 във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

сме получили докладна записка от госпожа Красимира Манолова 

във връзка с взетото решение от Народното събрание за 

прекратяване пълномощията на госпожа Стоева. Тя е предала 

издаденото й квалифицирано удостоверение за електронен подпис. С 

докладната госпожа Манолова прави предложение за неговото 

прекратяване и изпращането на писмо до „Информационно 

обслужване“ АД. 

Процедура по гласуване изпращането на писмо за 

прекратяване на подписа. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, с вх. № ЦИК-09-151 от 03.09.2020 г. е публикувана 

докладна записка от госпожа Красимира Манолова за закупуването 

на един брой плакет на стойност 42,00 лв. с ДДС. Към докладната 

има контролен лист. 

Моля за одобрение. Процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към следващ докладчик. 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги, не знам как да ви го докладвам, 

но тъй като е на мой доклад, ще го видите във вътрешна мрежа. Има 

два входящи номера – № ЦИК-15-93/1 от 01.09.2020 г. и към 
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№ ЦИК-15-93/1. На можах да извърша справка, но според мен е 

някаква грешка. Горе пише „Съгласувателно писмо от Столична 

община за запознаване“, а в същото време едното е е-mail, изпратен 

от госпожа Таня Йосифова, до индивидуалните служебни и лични 

еmail на целия състав на Централната избирателна комисия. Нищо 

общо няма със Столична община.  

Можете да ги видите. Качени са в PDF-файлове. А 

съдържанието на писмото мисля да не го чета, а да си го погледнете. 

Става въпрос с две думи за едно изложение до председателя на ЦИК, 

който вече не е председател, до заместник-председателите, секретаря 

и членовете на ЦИК от заместник-председателя на ЦИК госпожа 

Йосифова. Вътре се обясняват някакви лични причини защо ще 

отсъства за даден период, кога си е пуснала заявление за отпуска, 

отношенията й с бившия председател и т.н. Не мисля да му обръщам 

повече внимание и ви докладвам за сведение и двата входящи 

номера, които са с едно и също съдържание като прикачен файл. 

Поне така съм ги получил като докладчик. 

Това – за сведение, освен ако някой няма нещо да каже по 

въпроса. 

Пристигнало е едно писмо по електронната поща с вх. 

№ ЦИК-11-76 от 03.09.2020 г. То е съвсем кратичко. Горе пише „П. 

П.“, а отдолу – „Казвам се П. М. от гр. Свищов. Завършил съм 

аграрна икономика. Искам да питам как мога да кандидатствам за 

независим депутат“. 

Бях тръгнал да напиша кратък отговор,  както сме правили, че 

за да бъде независим кандидат за депутат, трябва да се образува 

инициативен комитет и че условията са в чл. 151 и следващите. Но 

сега ви го предлагам за сведение, защото, хайде, неподписано – 

отговаряли сме, като е нещо спешно, но едно име отгоре, друго име 

отдолу… Предлагам го за сведение. 

А, вече му е обяснено по телефона. Значи – за сведение. 
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Има едни рутинни писма с вх. № ЦИК-00-484 от 03.09.2020 г. 

и вх. № ЦИК-00-486 от 03.09.2020 г. – всичките от Прокуратура на 

Република България – Бюро за защита при главния прокурор. За да 

отговорим на запитванията за определени лица дали отговарят на 

условията и дали са на някакви изборни длъжности съгласно чл. 153, 

ал. 3, т. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи, ние 

подготвяме писма до нашия партньор по договор „Информационно 

обслужване“ АД, които да извършат справката.  

Моля ан блок да гласуваме трите писма по трите преписки до  

господин Ивайло Филипов като изпълнителен директор на 

„Информационно обслужване“ АД с искане на информация за тези 

лица дали са на изборни длъжности. Виждате ги писмата. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване за изпращането на трите писма до 

"Информационно обслужване" АД. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не мога да докладвам. Не съм 

довършил преписката. Но за всеки случай, за да я включим в 

протокола, това е преписка с вх. № ЧМИ-15-8 от 03.09.2020 г., тоест 

от вчера. С писмо Общинската избирателна комисия – Дулово, е 

поискала от нас да определим коя от партиите ще получи 

последното място в деветчленната секционна избирателна комисия, 

която ще проведе изборите на 27 септември 2020 г. в с. Водно. 

С господин Войнов обсъдихме. Единствената партия, която 

може да го получи, е Българската социалистическа партия. Защо 

трябва ние да определим? Защото коалицията „Обединени патриоти“ 
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всъщност не е направила никакво предложение, въпреки че тя по 

закон би трябвало да получи такова място. Имаме три протокола, 

протокол, който е от 25.08.2020 г., когато общинската избирателна 

комисия е разпределила местата за председател, заместник-

председател, секретар и членове между партиите. На следващото 

заседание са одобрили поименно списъка на членовете. На същото 

заседание, но с друго решение са поискали от нас да попълним 

мястото, така горе-долу е формулирано, което е отредено по закон и 

по тяхно решение – на Обединени патриоти. 

Аз разговарях с председателя господин Тотев. Според него 

представляващият ВМРО – в случая от Обединени патриоти – не 

проявява никакъв интерес. Обяснил е, че няма пълномощно. В 

смисъл, че то е изтекло и той не го е подновявал. Имат в общинската 

избирателна комисия член от Обединени патриоти, който не 

присъства на заседанията. Така че в общи линии нямат никакъв 

интерес към този частичен избор в с. Водно. 

Очаквам председателят да ми изпрати името на резервния 

член, тъй като са определени и имената на депозираните резервни 

членове. Това ще направим. Иначе трябва да оставим комисията с 

осем членове, тъй като в момента осем членове са получили 

решение, с което са назначени. От тях трима са от ГЕРБ, двама са от 

БСП, двама от ДПС, един от ВОЛЯ, един от Демократична 

България, един от Обединени патриоти, което е празното място. 

Това е. Само го докладвам за сведение. След като получа 

името на резервния член, ние можем да вземем решение. 

Аз не бях наясно досега какъв принцип е спазван. Трябваше 

да проуча най-напред защо Обединени патриоти нямат 

предложение. Оказа се, че те по принцип са абдикирали от участие в 

изборните комисии, включително и членовете им нямат 

пълномощни и не желаят да участват. Действително в общинската 

избирателна комисия десет души са заседавали, двама имат 
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уважителни причини. Единият, който представлява Обединени 

патриоти, просто е отказал да участва. Той няма как да бъде 

задължен. 

Ще им върнем с писмо указания да ползват списъка, който е 

депозиран от БСП, в който има резервен член. Попитах дали има – 

имат такива. Взели са решение № 216, в което са осемте назначени. 

В т. 2 са утвърдили списъка на резервните членове. В т. 3 са издали 

удостоверения на назначените вече членове на СИК. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване за изпращането на писмо с указание за 

назначаване на член на мястото на вакантната бройка на ВМРО. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, ще ви докладвам едно писмо с приложение, което 

изпращаме до Първо районно управление „Полиция“ – Пловдив. 

Желаят с получена преписка под горепосочен номер отново да им 

изпратим заверени копия от избирателни списъци за избори за 

членове на Европейския парламент от Република България от 

26.05.2019 г., в които да бъде включено лицето, посочено с три 

имена, ЕГН и посочен адрес. 

Посочено е съпроводително писмо с приложенията, които 

искат. Лицето е гласувало в посолството на Република България в 

Република Северна Македония. Подготвено е такова копие от 

списъка и се изпраща с това писмо. 

Моля да го гласуваме. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване за изпращането на писмо. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Сега ще докладвам две постановления 

на прокуратурата, които предлагам да бъдат обжалвани. Едното е 

отказ за образуване на досъдебно производство на Районна 

прокуратура – Радомир, с вх. № ЕП-09-395 от 03.09.2020 г., касаещо 

сигнал от ЦИК за лица, гласували на различни места в чужбина, и 

посочено едно лице, което е живущо в Радомир. Искат информация 

дали е гласувало на територията на ОИК – Радомир, за Европейски 

парламент на 26.05.2019 г., бил ли е включен в избирателните 

списъци и в коя избирателна секция, подало ли е заявление за 

промяна, извършено ли е гласуване в района на ОИК – Радомир. 

Установено е, че има последен адрес в Радомир и настоящ 

такъв в САЩ. Същият не фигурира в избирателен списък част І и 

част ІІ за гласуване в изборите за Европейски парламент на 

избирателна секция № 6 – Радомир, като е отразен под № 15 в 

списъците на заличените от избирателните списъци лица съгласно 

чл. 38 от Изборния кодекс. Няма данни да е гласувало на 

територията на Република България, гласувало е в САЩ, в Лос 

Анжелис. 

Налага се изводът, че посоченото лице е било заличено от 

избирателните списъци по постоянен адрес, няма данни да е 

упражнило правото си на глас в района на ОИК – Радомир, и 

следователно да е гласувал на различни места в чужбина повече от 
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един път или без право на глас на изборите за Европейски парламент 

в нарушение на правилата на Изборния кодекс. 

„По преписката не са налице достатъчно данни за извършено 

престъпление от общ характер по смисъла на чл. 168, ал. 1 от 

Наказателния кодекс. Предвид гореизложеното не следва да се 

образува досъдебно производство, а преписката да се прекрати.“ 

Има отказ да образуват досъдебно производство.  

Предлагам да се обжалва това постановление за отказ, тъй 

като няма абсолютно никакви мотиви защо Районна прокуратура – 

Радомир, е счела, че не са налице достатъчно данни за извършено 

престъпление от общ характер по смисъла на чл. 168, ал. 1 или  ал. 2. 

Изложени са мотиви само за липсата на такова престъпление 

по чл. 168, ал. 2, но за чл. 168, ал. 1 няма абсолютно никакви 

изложени мотиви, още повече че в самото постановление е 

посочено, че лицето е с постоянен адрес на територията на 

Република България, а именно Радомир, но е с настоящ адрес в 

Съединените американски щати. Тоест, същото не е имало право да 

гласува в изборите за Европейски парламент, тъй като не отговаря 

на изискванията на Изборния кодекс. 

Предложението ми е да го обжалваме. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Други 

мнения? Няма. 

Процедура по гласуване предложението на  господин Баханов 

за обжалване на постановлението за отказ. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 4 (Георги Баханов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 6 

(Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова).  

Нямаме решение. 

Заповядайте, господин Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото, уважаеми колеги, е отново 

предложение за обжалване. Затова ви моля за внимание. То е с вх. 

№ ЕП-09-394 от 03.09.2020 г. от прокурор при Районна 

прокуратура – Варна. Отново е за лица, гласували в нарушение на 

Изборния кодекс.  Въпросната избирателка е упражнила правото си 

на глас в гр. Брюксел, Белгия, като е била дописана в 

Допълнителната страница към избирателния списък.  

Проведен е разговор със сестрата на същата. Тя е посочила, 

че сестра й от около 2007 г. живее в Белгия, като и към настоящия 

момент пребивава в Брюксел. 

Изпратено е във връзка с проверката до ЦИК с искане за 

представяне на информация и копия на документи по отношение на 

това лице дали е упражнило правото на глас в Брюксел на 

26.05.2019 г. Установено е, че е упражнила това си право в секция 

№ 17, Белгия, Брюксел, и е депозирала декларация по чл. 33, ал. 2, 

чл. 350, ал. 1, §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния 

кодекс.  

И тук вече се описва кои имат право да гласуват и кои имат 

право да избират членове на Европейския парламент, цитират се 

разпоредбите на Изборния кодекс и то доста подробно. Интересно е, 

че е отбелязано, че за живеене в страната се приема и престоят извън 

Република България за времето, в което български гражданин е 

изпратен там от българската държава. Отправено е запитване до 

Главна дирекция „Гражданско състояние и административно 

обслужване“ относно адресите на въпросната госпожа и се оказа, че 

постоянният адрес е във Варна, а настоящият адрес – в Северна 

Македония от 06.04.2010 г. 

Изпратено е писмо дали е гласувала в район „Младост“ – 

София. Посочено е, че не е гласувала и не е била включена в 

избирателния списък нито в част І, нито в част ІІ и е упражнила 
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правото си на глас в секция № 265, не е дописана в основния 

избирателен списък в тази секция в Република България. 

Сега акцентирам вниманието ви върху следното. При 

проверката беше установено, че въпросната госпожа е упражнила 

избирателното си право в страна – членка на Европейския съюз, като 

същото е удостоверено в подадената от нея декларация по чл. 33, 

ал. 2 и чл. 350 от Допълнителните разпоредби. Данните за това, че Т. 

не отговаря на изискванията на закона и че същата е упражнила 

избирателното си право, без да има такова, са подадени от ЦИК до 

Софийска районна прокуратура на основание на деклариран през 

2010 г. от Т. настоящ адрес в Северна Македония. Тоест, страна, 

която не е членка на Европейския съюз. 

Видно от проведената беседа със сестрата на Т. и 

документите по преписката, Т. е упражнила избирателното си право 

в страна – членка на Европейския съюз – Белгия – и същата отговаря 

на изискванията на чл. 350 от Изборния кодекс. 

Не се съдържали данни за престъпление по чл. 168, ал. 1 и 

ал. 2 от Наказателния кодекс и въз основа на това се отказва да се 

образува наказателно производство. 

За пръв път виждам тълкуване на Изборния кодекс, където се 

посочва, че щом като лице е гласувало в страна – членка на 

Европейския съюз, то е имало право да гласува. Тоест, не е 

извършило престъпление.  

Затова предлагам да се обжалва, най-малкото с оглед 

изясняване на разпоредбата на Изборния кодекс. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване предложението на господин Баханов за 

обжалване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 5 (Георги Баханов, Ивайло 

Ивков, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 
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против – 5 (Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова).  

Предложението не се приема. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-

581 от 04.09.2020 г. Писмото сме получили от община Септември 

във връзка с отваряне на помещение. Към преписката са приложени 

съответно заповед под № 1324 от 01.09.2020 г., както и протоколът 

под № 4 от 03.09.2020 г.  

Докладвам ви го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

други желаещи да се включат в дневния ред? Не виждам. 

Колеги, във връзка с подадено заявление за редовен годишен 

отпуск от госпожа Солакова, считано от 05.09.2020 г. до 

09.09.2020 г., предлагам госпожа Силвия Стойчева да я замества 

като функция секретар. 

Процедура по гласуване на предложението. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, обявявам следващото заседание на Централната 

избирателна комисия на 08.09.2020 г., вторник от 14,00 ч., като 

сутринта от 11,00 ч. обявявам работна група „Машинно гласуване“ и 

призовавам всички колеги да участват в работното заседание. 

Повтарям, вторник от 11,00 ч. работно заседание, обедна почивка и в 

14,00 ч. – заседание на комисията. 
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Напомням, че сме в период на подготовка на частични 

избори. Да сте подготвени и при нужда – обявяване на извънредно 

заседание в почивните дни.  

Закривам днешното заседание. 

 

(Закрито в 14,45 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Кристина Стефанова 

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

Стенограф: 

  Божидарка Бойчева 


