
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 244  

 

На 25 септември 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:  

 

1. Проект на решение относно отваряне на запечатани 

помещения с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и 

материали след произвеждането на частичните и нови избори на 

27 септември 2020 г.  

   Докладва: Ерхан Чаушев  

2. Предложение до президента за насрочване на частичeн 

избор.  

Докладва: Кристина Стефанова  

3. Доклади относно промени в състави на ОИК.  

   Докладва: Севинч Солакова  

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

наказателни преписки.  

 Докладват: Мария Бойкинова, Катя 

Иванова, Николай Николов  

5. Доклади по писма на прокуратури и МВР.   

Докладват: Мирослав Джеров, Георги 

Баханов 

6. Доклад относно проведен конкурс за главен експерт 

„Информационни и комуникационни технологии“.  
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Докладват: Йорданка Ганчева, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Катя Иванова  

7. Разни.  

Докладват: Димитър Димитров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Александър  

Андреев, Катя Иванова, Таня Цанева, Георги 

Баханов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Ивайло Ивков. 

 

Заседанието бе открито в 14,40 ч. и председателствано от 

госпожа Таня Йосифова – зам.-председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Добър ден, уважаеми 

колеги. Откривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия.  

Моля, запознайте се с дневния ред. Има ли желаещи за 

включване?  

Господин Андреев.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да ме включите в точка 

„Разни“.  
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КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в точка „Доклади по 

дела, жалби и сигнали“ и в точка „Разни“.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в точка „Разни“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА:  Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Моля да ме включите в точка 

„Жалби“.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в точка 5 и 

точка 7.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Ако няма други 

колеги, моля процедура по гласуване на дневния ред.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма. 

 

Колеги, първа точка от дневния ред. 

Точка 1. Проект на решение относно отваряне на запечатани 

помещения с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и 

материали след произвеждането на частичните и нови избори на 

27 септември 2020 г.  

Докладва господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

се намира проект за такова решение, който е във връзка с поредица 

от искания от кметовете, които ще произвеждат частични и нови 

избори. Проектът е съобразен с едно наше решение за общинските 

избори от миналата година. По този модел ви предлагам да 

прочетете проекта на решение и да го публикуваме на нашата 
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страница, за да могат след произвеждането на изборите кметовете и 

другите длъжностни лица да знаят къде ще отидат материалите от 

изборите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта.  

Имате думата колеги за изказвания.  

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване на 

проекта на решение.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Решение № 1893-МИ. 

 

Точка втора от дневния ред – Предложение до президента за 

насрочване на частичен избор.  

Докладва госпожа Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с входящ 

№ МИ-15-456 от 21 септември по имейла, а след това и оригиналите 

пристигнаха по пощата на 24 септември, сме получили писмо, 

придружено с решение и препис-извлечение от акта за смърт, заедно 

със справка ГРАО от ОИК – Венец, област Шумен, с което ни 

уведомяват за прекратяване на пълномощията на кмета на кметство 

село Боян във връзка с настъпила смърт. Подготвено е решение във 

вътрешна мрежа в моя папка 4638 във връзка с предложение до 

президента за насрочване на частичен избор за кмет на кметство 

Боян, община Венец, област Шумен.  
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Към решение 85-МИ от 10 септември на общинската 

избирателна комисия са приложени препис-извлечение от акт за 

смърт, както и справка за броя на жителите по постоянен и настоящ 

адрес на село Боян.  

Предлагам Централната избирателна комисия да предложи на 

президента да насрочи частичен избор за кмет на кметство Боян.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, имате думата 

по предложения проект. Ако няма изказвания, моля процедура по 

гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

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

против – няма.  

Решение № 1894.  

Колеги, във вътрешна мрежа е публикуван текста за писмо, с 

което да изпратим решението и придружаващите документи за 

предложение за назначаване на частичен избор.  

Имате думата колеги. Ако няма изказвания, процедура по 

гласуване на писмото до президента на Република България.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

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

против – няма.  
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Точка трета от дневния ред – Доклади относно промени в 

състави на ОИК. 

Докладва госпожа Солакова. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК постъпи 

заявление от председателя на ОИК – Златоград, господин Асен 

Атанасов Черешаров, с искане да бъде освободен като председател. 

Тъй като имахме информация, че ще постъпи и предложение, 

изчакахме. Входящият номер на заявлението е от 17 септември 

2020 г. Постъпи предложение от упълномощен представител на 

ГЕРБ в област Смолян на освободеното място за председател да 

бъде преназначена Ирина Руменова Иванова, която е досегашен 

член на общинската избирателна комисия. На мястото на Ирина 

Руменова Иванова за член на ОИК – Златоград, да бъде назначена 

Маргарита Ненова Пехливанова.  

Приложени са всички изискуеми документи. Декларацията и 

копие от дипломата на новоназначеното лице. Документите на 

лицето, което се преназначава, са по досието на общинската 

избирателна комисия.  

Предлагам да приемем решение, с което да освободим 

господин Асен Атанасов Черешаров като председател на ОИК – 

Златоград, и да преназначим Ирина Руменова Иванова от член за 

председател на комисията. А за член на ОИК – Златоград, да бъде 

назначена Маргарита Ненова Пехливанова със съответното ЕГН. Да 

анулираме удостоверението на Ирина Иванова като член. Да 

издадем удостоверения на новоназначените председател и член.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

за изказвания по проекта за решение.  

Ако нямате бележки и предложения, моля процедура по 

гласуване на предложения проект на решение.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 1895. 

 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред – Доклади 

по дела, жалби, сигнали и административно-наказателни преписки.  

Докладва госпожа Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в предходно 

заседание колегата Николов ви докладва решение на Софийския 

районен съд, с което са отменени решенията на Централната 

избирателна комисия. Взехме решение да ги обжалваме. Жалбите са 

в моя папка.  

Предлагам ви с касационна жалба да обжалваме решение по 

дело № 14021/2019 г. по описа на СРС, 99-ти състав. Проектът на 

жалба е в моя папка. Смятам, че сме изложили всички съображения 

относно това, защо считаме, че е неправилно решението на 

Софийския районен съд.  

Моля да се запознаете.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: За изяснение, моля госпожа 

Бойкинова да поясни.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, Софийският районен съд е 

отменил решението на Централната избирателна комисия, тъй като е 

приела, че при съставяне на акт за установяване на административно 

нарушение е нарушена разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, а 

именно – актът за установяване на административно нарушение е 

съставен в отсъствието на нарушителя. Това е нарушението, което е 
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приел за съществено Софийският районен съд. Като ви припомням, 

че има състави на Софийския районен съд, които възприемат 

обратното становище, че това не е съществено нарушение, тъй като 

не се нарушават правата на нарушителя. Актът се връчва и 

съответно нарушителят има право на възражения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата колеги 

по проекта на касационна жалба.  

Ако няма бележки, моля процедура по гласуване на 

касационната жалба.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

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

против – няма.  

Заповядайте, госпожо Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Другата касационна жалба, която ви 

предлагам, е срещу решение № 17308 от 2019 г. по описа на 

Софийския районен съд, 107-ми състав. И тук Софийският районен 

съд е отменил решението на Централната избирателна комисия, като 

е счел, че е нарушена разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН. Приел 

е, че това е съществено нарушение на процесуалните правила, 

поради което е отменил решението на Централната избирателна 

комисия. Тук съображенията, които сме изложили, са относно това, 

че в Изборния кодекс има специална процедура и че актът е връчен 

на нарушителя. Същият е представил възражения, с оглед на което 

считаме, че не му е нарушено правото на защита.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги.  

Ако нямате бележки, моля процедура по гласуване.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, третата жалба е 

срещу решение № 4717 от 2020 г. по описа на СРС 135-ти състав. 

Тук съдът приема, че е налице правилно приложение на материалния 

закон. Счел е, че е извършено нарушение на разпоредбата на чл. 205, 

ал. 5 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги, но е счел и, 

че при съставянето на акта и приемане на решението за налагане на 

имуществена санкция Централната избирателна комисия е 

допуснала съществени нарушения на процесуалните правила, което 

се изразява в това, че членове на Централната избирателна комисия 

са свидетели по акта за установяване на административно 

нарушение.  

Съдът счита, че тези членове, в случая аз и господин Чаушев, 

е следвало да се отведем, тъй като сме съвместили две качества. 

Съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 1, буква „б“ от ЗАНН в 

издаването на наказателно постановление не може да участва 

длъжностно лице, което е съставило АУАН, или е свидетел по него. 

Съответно, виждате възраженията за това, че Централната 

избирателна комисия е колективен орган, взема решения с 

необходимото мнозинство и в Изборния кодекс има специална 

процедура за установяване на административни нарушения и 

налагане на наказания, съгласно която не е предвиден ред, по който 

членовете да се отвеждат при приемане на решение както за 

установяване на нарушения, така и за налагане на наказания.   
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за касационна жалба. Ако няма бележки, моля процедура 

по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Предлагам ви жалба срещу решение 

№ 1479 от 2020 г. по описа на Софийския районен съд, 22-ри състав. 

Съдът е отменил решението на Централната избирателна комисия, 

като е приел, че публикуването на предварителни резултати по 

гласуването в изборите не съставлява нарушение на забраната, 

въведена в чл. 205 ал. 5, тъй като забраната засяга огласяване на 

резултати от допитване до общественото мнение по повод изборите. 

Няма други мотиви.  

Тук Софийският районен съд е приел, че не е съществено 

нарушение това, че актът е съставен в отсъствие на нарушителя, но 

по същество приема, че деянието, което е извършено, не съставлява 

нарушение на разпоредбата на чл. 205, а именно публикуването на 

тези прогнозни данни в изборния ден от доставчика на медийна 

услуга. Виждате съображенията. Имали сме и други подобни 

решения на Софийския районен съд с тези мотиви. Съответно в 

жалбата излагаме съображения с несъгласие на този извод на съда.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги 

,по проекта за касационна жалба.  

Ако няма изказвания, процедура по гласуване на проекта.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя 
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Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да 

не обжалваме решение по дело № 1763 от 2020 г. по описа на 

Софийския районен съд, 109-ти състав. Решението е отменено, 

поради това че е издадено след давностния срок по чл. 34, ал. 1 от 

ЗАНН след шестмесечния срок.  

Причината Централната избирателна комисия да издаде 

решението за налагане на наказание е, че изпращайки акта за 

връчване на компетентната общинска администрация, получаваме 

писмо, с което ни се казва, че актът е връчен, а всъщност 

установяваме, че той не е връчен, поради което се налага втори път 

да препратим акта на общинската администрация, която го връчва и 

го изпраща на Централната избирателна комисия на 12.09.2019 г. 

Това е датата на връчване на акта, към която дата е очевидно, че е 

изтекъл този шестмесечен срок, съгласно който административно-

наказващият орган следва да наложи наказание, поради което ви 

предлагам да не го обжалваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги.  

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване по 

предложението на докладчика да не се обжалва решението.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Госпожа Иванова има думата.  
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е качен 

проект на касационна жалба в изпълнение на протоколно решение на 

Централната избирателна комисия. Подготвен е такъв проект на 

касационна жалба срещу решението по наказателно 

административен характер дело № 1436 от 2020 г. на Софийския 

районен съд. Единственият аргумент, поради който съдът е отменил 

решението на Централната избирателна комисия, е защото е счел, че 

е била нарушена разпоредбата на чл. 40 от ЗАНН, тоест АУАН е 

съставен в отсъствие на нарушителя, без същият да е бил поканен. В 

тази връзка са изложени всички възможни съображения, които 

излагаме и в други касационни жалби по този въпрос.  

Предлагам ви да гласуваме проекта на жалба, ако няма 

предложение за изменение и допълнение на проекта.  

Моля да ги обсъдим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

за изказвания. Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване на 

проекта за касационна жалба.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е получено съобщение от Върховния 

административен съд с вх. № МИ-08-9\1 от 25.09.2020 г. и приложен 

към   същото   препис   от   частна   жалба   от  Д.  Г.  Й.,   чрез  

адвокат   К.      Г.          ,    за    отмяната    на    определение    

№ 11501  от  9 септември   по  административно  дело  № 4931  от  

2019 г.  по описа  на  Трето  отделение  на  ВАС.  Обръщам 
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внимание, че това е третата частна жалба, след като два пъти 

Върховният административен съд се е произнасял по такива 

идентични жалби, като определенията са, че оставя без разглеждане 

поради недопустимост. Имаме влязло в сила решение, което не 

подлежи на обжалване. Предлагам и този път да се подготви проект 

на отговор по тази частна жалба в същия смисъл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

по предложението на докладчика.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, на този етап ще ви 

докладвам само за сведение. В Централната избирателна комисия е 

постъпило съобщение от Административен съд – Пловдив, по 

административно дело № 898 от 2020 г., към което е прикачен 

препис от Решение № 1627 от 16.09.2020 г., постановено от 28-ми 

състав на съда по посоченото административно дело № 898. Защо 

казвам, че ви го докладвам само за запознаване на този етап. Имаме 

14-дневен срок да вземем решение дали ще подаваме касационна 

жалба. Решението е постановено, след като Върховният 

административен съд отмени в определена част друго решение, 

постановено от Административен съд – Пловдив, като прие, че 

първоинстанционният съд тогава не е изяснил и съобразил относими 

за спора обстоятелства, което е довело и до неправилно приложение 

на материалния закон.  

На пръв прочит ми се струва, че не са изпълнени точно 

указанията, дадени от Върховния административен съд при новото 
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разглеждане на делото, затова ще ви предложа в следващо заседание 

становището си за това, дали да бъде готвена касационна жалба. По 

това дело също адвокат е колегата Г. Този път съдът е уважил 

направеното от Централната избирателна комисия възражение за 

прекомерност на разноските и съществено ги е намалил. В следващо 

заседание ще ви изразя подробно становище и предложение да се 

обсъди, дали да подадем касационна жалба срещу това решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ  ЙОСИФОВА: Благодаря, госпожо 

Иванова.  

Господин Николов докладва.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моя папка може 

да се запознаете със съобщение с вх. № ЦИК-00-417\1 от 

23.09.2020 г. от Административен съд – София-град. Към 

съобщението е приложена искова молба срещу Централната 

избирателна комисия, подадена от господата М. Д. Д. и П. В. С. 

Исковата молба е с правно основание чл. 256, ал. 1 от 

Административно-процесуалния кодекс. Съгласно съобщението, ние 

имаме 14-дневен срок, считано от датата на получаване – 23 

септември, за отговор по исковата молба. Срокът изтича на 

7 октомври.  

Искам да кажа, че с искането са наведени изводи относно 

изпълнението на § 39 от Изборния кодекс. Предлагам да приемем 

решение днес. А именно да се изготви отговор на исковата молба, 

който да бъде разгледан на следващо заседание на Централната 

избирателна комисия и в задължителния срок, 7 октомври, да бъде 

депозиран пред Административен съд – София-град, по 

образуваното дело № 7892/20 от 2020 г. на 38-ми състав на 

Административен съд – София-град.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

по предложението на господин Николов, да се изготви отговор на 

исковата молба.  

Колеги, предлагам да прекратим дискусията и да преминем 

към режим на гласуване на предложението на докладчика.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

 

Колеги, преминаваме към точка пета – Доклади по писма на 

прокуратури и МВР.   

Докладва господин Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, входящ № ЕП-09-

400 от 17.09.2020 г. Писмото е от Окръжен следствен отдел – гр. 

Кърджали, следовател Б. С писмото искат да им бъде предоставена 

информацията и съответните документи за едно лице. В тази връзка 

съм изготвил писмо с № 4630 в моята папка от днес. Може да се 

запознаете със съдържанието му, към което прилагаме исканите от 

нас заверени копия на документи – декларация и т.н.  

Моля да се запознаете със съдържанието. Ако нямате 

допълнения и предложения, да гласуваме изпращането на същото.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

за изказвания.  

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване на 

писмото.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 
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Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, Николай 

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

против – няма.  

Господин Баханов има думата.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, първият ми доклад е 

информативен, а именно № ЕП-09-408. Бил е първоначално 

разпределен на колегата Ивков, но тъй като той е в отпуск, е 

преразпределен на мен. От 18 септември е входящият номер до 

председателя на ЦИК и копие до Следствен отдел при Окръжна 

прокуратура – Пловдив. Районна прокуратура – Асеновград, ни 

уведомява, че по преписка № 1353 на Районна прокуратура – 

Асеновград, по която предмет на разглеждане е гласуването на едно 

лице на 26.05.2019 г. на изборите за Европейски парламент в гр. 

Женева, Конфедерация Швейцария, е образувано досъдебно 

производство за престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК. Това 

предлагам да остане за сведение.  

Следващите са идентични. Това е от прокурор при Районна 

прокуратура – гр. Враца, входящ № МИ-09-35 от 24.09.2020 г., 

№ МИ-09-34 от 24.09.2020 г. и № МИ-09-33 от 24.09.2020 г. Трите 

преписки са образувани по отношение на различни лица, които са 

посочени поименно в постановленията за отказ да се образува на 

наказателно производство. Всички са от 16.09.2020 г. от Районна 

прокуратура – Враца. Става въпрос за лица, които имат постоянен 

адрес, различен от настоящия. И трите лица по трите преписки са 

били назначени като членове на секционни избирателни комисии в 

секцията по настоящия им адрес. И там са изпълнявали служебните 

си задължения. И трите лица са упражнили правото си на глас. Това 

се говори за местните избори 27 октомври 2019 г. И трите лица са 

гласували там, където изпълняват задълженията си, а именно по 
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настоящия адрес. Били са назначени като членове на секционните 

избирателни комисии. И при трите проблемът е, че не са подали 

заявление в 14-дневен срок преди изборния ден до кмета на 

съответната община, където са по настоящ адрес, за да бъдат 

включени в избирателните списъци за гласуване по настоящ адрес. 

Мотивът на Прокуратурата е, че и трите лица са имали такъв шест 

месеца преди изборния ден и са имали право да гласуват в 

съответния вид избор за общински съветници и за кмет на 

съответната община, тоест са отговаряли на изискванията на чл. 396, 

ал. 1 от Наказателни кодекс.  

Мнението на прокуратурата, за да постанови отказа и мотива, 

е, че макар и лицата да не са спазили изискванията на Изборния 

кодекс, а именно подаването на заявления в 14-дневен срок преди 

изборния ден, същите са гласували на изборите на 27 октомври 

2019 г. Не са осъществили от обективна и субективна страна състава 

на престъплението по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс, тъй като 

имали право да гласуват, но не са изпълнили формалното изискване 

на закона да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес.  

Това са и трите отказа по цитираните от мен преди малко 

входящи номера. Предлагам с оглед на изложените мотиви да 

останат за сведение. Ако някой от колегите има друго мнение, моля 

в следващото заседание на Централната избирателна комисия да се 

изрази такова, евентуално за обжалване на същите. Прокурорът е 

счел за формално нарушение, че не са подали в 14-дневен срок 

заявление за гласуване по настоящ адрес, а са имали такъв повече от 

шест месеца преди датата на изборите. Това е моето мнение. Ако 

има различно мнение, моля на следващото заседание да го изрази 

някой от колегите.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате ли изказвания, 

колеги, по предложението на докладчика или да останат за 

сведение? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Входящ номер № МИ-09-32 от 

24.09.2020 г. от прокурор при Районна прокуратура – Враца. 

Образувана е преписка по сигнал на Централната избирателна 

комисия за 11 лица от област Враца. Конкретното лице, по 

отношение на което е постановен отказ да се образува наказателно 

производство, е имало постоянен и настоящ адрес в гр. Мездра от 

19.03.2019 г. На изборите за кметове и общински съветници на 

27 октомври 2019 г. е била включена като член на секционна 

избирателна комисия в гр. Враца. Същата на 27 октомври е 

пожелала, докато изпълнява задълженията си като член на СИК, да 

гласува в секцията, в която изпълнява служебните си задължения, а 

именно във Враца. Попълнила е декларация, че адреса ѝ на 

пребиваване, не знам какво е разбирала под това нещо, е в гр. Враца 

и е била дописана в допълнителния списък.  

Видно от снетото сведение, същата е заявила, че е щяла да 

упражни правото си на глас, но председателката на секционната 

избирателна комисия Цветанова заявила, че тя няма право да гласува 

и не е позволила да пусне бюлетината. Вместо това бюлетината била 

описана в протокола на СИК в графата „Бюлетини извън 

избирателните списъци и съдържанието на избирателната кутия“. 

Същата заявява, че не е гласувала и не е пускала бюлетината в 

избирателна кутия, което се потвърждава и от приложените 

протоколи на секционната избирателна комисия, поради което 

прокурорът при Районна прокуратура – Враца, отказва да образува 

наказателно постановление и прекратява преписката. С оглед на така 

описаната фактическа обстановка, явно лицето е фигурирало в 
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списъка, затова е подадено до прокуратурата за разследване. Но след 

като е установена фактическата обстановка в хода на досъдебното 

производство или предварителната проверка, което е образувано, се 

е установило, че реално това лице не е упражнило правото си на 

глас, не е пуснало бюлетина в избирателната урна, така че предлагам 

да остане за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

по това предложение на докладчика. Ако няма възражения, 

продължавайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Входящ № ЕП-09-417 от 23.09.2020 г. 

до председателя на Централната избирателна комисия има 

постановление от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура 

– Търговище. Следовател Н. от Окръжен следствен отдел обяснява 

каква преписка е образувана по отношение на едно лице за гласуване 

в изборите на 26 май 2019 г. в Брюксел, Кралство Белгия. 

Упражнило ли е правото си на глас, без да има такова. Изпратено е 

постановлението, с което е образувано досъдебното производство. 

По това досъдебно производство се съдържат наши копия и 

документи, но поради множеството ксерокопирания, изготвени от 

Централната избирателна комисия до Софийска районна 

прокуратура и до други прокуратури, част от тях не са достатъчно 

четливи и част от атрибутите са неясни и нечетливи и поради това 

желаят да им изпратим в спешен порядък за нуждите на досъдебното 

им производство писмо на ЦИК. Описани подробно документи, 

заверени копия от допълнителни страници в Брюксел за гласуване в 

Белгия, избирателна секция, в която фигурира съответното лице, и 

декларация, пописана от това лице, като молят за срочност.  

Моля, уважаеми колеги, да гласуваме с придружително 

писмо да бъдат изпратени тези документи. Да се изготвят 
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документите, след като се отвори архивът на Централната 

избирателна комисия, където се съхраняват изборните книжа и 

материали за гласуване в чужбина. След това да се подготви 

придружително писмо с въпросните документи, за да бъдат 

изпратени на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – 

Търговище.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

по предложението на докладчика. 

Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С входящ № ЕП-09-401 от 17.09.2020 г. 

от Окръжна прокуратура – Бургас, Окръжен следствен отдел, във 

връзка с досъдебно производство № 101 от 2020 г. желаят да им 

предоставим копие от решение на ЦИК, с което е определен 

съставът на СИК, в Битоля – Генералното консулство на България, 

Република Северна Македония, списък на гласувалите извън 

страната в тази секция № 149 и съставените писмени декларации от 

българския гражданин Г. Д., с посочено ЕГН, и други документи. 

Изготвено е придружително писмо със заверени копия на всички 

искани документи.  

Моля да подложите на гласуване изпращането на това писмо, 

ведно с исканите документи, заверени от Централната избирателна 

комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

по предложението на докладчика. 
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Ако няма други предложения, процедура по гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предполагам, че е в точка „Разни“, но 

ми е разпределено за доклад.  

Входящ № НС-10-16 от 24.09.2020 г., адресирано е до 

заместник-председател на Централната избирателна комисия, 

заявление от Запрян Янков, народен представител в 44-то Народно 

събрание. Господин Янков желае да му бъде издаден заверен препис 

от удостоверението за избран народен представител от листата на 

ПП ГЕРБ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. от 

Седемнадесети изборен район – Пловдивски.  

Тези удостоверения се изготвят само в оригинал. Изготвено е 

придружително писмо до господин Янков във връзка с неговото 

заявление и му изпращаме заверен препис от Решение № 4686-НС от 

31 март 2017 г. на Централната избирателна комисия относно 

обявяване на избраните народни представители в 44-то Народно 

събрание. Описали сме, че самото решение, цитирано преди малко 

от мен, е обнародвано в „Държавен вестник“, брой 28 от 4 април 

2017 г.  

Предлагам, уважаеми колеги, да изпратим до господин Янков 

изготвения препис от решението на Народното събрание, с което 

същият е обявен за избран за народен представител в Седемнадесети 

изборен район – Пловдивски.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги. 
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Ако няма изказвания, процедура по гласуване на направеното 

предложение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай 

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

против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, ще направим 

10 минути почивка и продължаваме с дневния ред.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, продължавамe 

днешното заседание на Централната избирателна комисия.  

Точка шеста от дневния ред – Доклад относно проведен 

конкурс за главен експерт „Информационни и комуникационни 

технологии“.  

Докладва госпожа Ганчева. Заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, ще направя 

доклад относно процедурата за заемане на длъжността главен 

експерт информационни и комуникационни технологии в звено 

„Информационно и комуникационно осигуряване“ в Дирекция 

„Администрация“ на Централната избирателна комисия, която се 

проведе въз основа на протоколно решение на Централната 

избирателна комисия и Заповед № 17-АД от 16.09.2020 г. на зам.-

председателя на Централната избирателна комисия.  

Днес, така както беше прието от Централната избирателна 

комисия и обявено на официалната ни интернет страница и 

уведомени съобразно нашата процедура за извършване на подбор за 
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назначаване на длъжностите в администрацията на Централната 

избирателна комисия, приета с протоколно решение по протокол 

№ 611 от 27 февруари 2018 г. на Централната избирателна комисия, 

бяха проведени вторият и третият етап от процедурата за заемане на 

длъжността главен експерт информационни и комуникационни 

технологии в съответното звено в Дирекция „Администрация“.  

Както знаете, припомням на уважаемите колеги, членове на 

Централната избирателна комисия, бяха допуснати четирима 

кандидати за участие във втория етап от процедурата за заемане на 

тази длъжност, като комисията се събра и разгледа подадените 

документи.  

Днес, след като премина вторият етап, а именно тест 

първоначално преди теста, участниците, така както е нашата 

процедура и методика за заемане на длъжността, бяха запознати с 

начина на оценяване и с етапите от конкурсната процедура. За целта 

в досието на конкурсната процедура се съдържа екземпляр от 

методиката с подпис на всеки един от кандидатите, че са се 

запознали с правилата за провеждане на конкурса. Беше решен тест, 

който съдържаше 25 въпроса, затворени въпроси, като за всеки 

верен отговор се носи по една точка, съобразно утвърдената 

методика и процедура. След решаване на теста, всички кандидати се 

възползваха от възможността за запознаване с тяхната работа.  

Освен, че всички документи както входящи заявления, 

необходими документи за допускане до втория и третия етап, така и 

всички варианти на тестове, както и всички документи, създадени по 

повод конкурсната процедура, са в зала, ако някой колега иска да се 

запознае. Отделно, формулярите за оценка от третия етап, проектите 

и други съпътстващи документи са качени в папка във вътрешната 

мрежа с наименование „Конкурс ИКТ“.  
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След втория етап и след направената оценка на тестовете и 

съответно броя на точките с оглед верните отговори, до третия етап, 

а именно интервю с комисията, бяха допуснати трима участници, 

като съответно с тях беше проведено интервю. Припомням, както 

знаете, утвърдените правила, методика. На участниците бяха 

зададени идентични по своето съдържание кръг въпроси на всеки 

един от тях, като се оценяваха по няколко показателя – пет. 

Интервюто оцени техните аналитични, комуникативни способности, 

възможността им за работа в екип, професионална компетентност, 

както и ориентацията им към резултати. Формулярите от оценките 

от проведеното интервю на всеки един от оценяващите са отново в 

папка във вътрешната мрежа. В резултата на което и след 

оценяването на сбора от втория и третия етап и с оглед постигнатите 

резултати, комисията за провеждане на конкурса за заемане на 

длъжността главен експерт информационни и комуникационни 

технологии в звено „Информационно и комуникационно 

осигуряване“ предлага на Централната избирателна комисия да 

одобри кандидата с вх. № 3 на заявлението му с най-висока обща 

оценка от теста и интервюто 41,2 точки, както и да се сключи трудов 

договор с него. За всички дейности, които е извършила комисията по 

повод реализация на тази процедура, са съставени протоколи, които 

са във вътрешната мрежа, и се съдържат в папката, която е в зала.  

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги, ако 

другите членове на Комисията имат нещо да допълнят по повод хода 

на самата процедура, ако не, аз ще направя предложение във връзка 

с приключването на тази конкурсна процедура, като на първо място 

с протоколно решение ще моля да приемете работата на комисията.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

за изказвания по направения доклад от госпожа Ганчева, като 

председател на комисията по избора.  

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване на 

предложението за приемане на работата на комисията, така както 

беше направено.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо 

председателстващ, уважаеми колеги, с оглед току-що приетото 

протоколно решение на Централната избирателна комисия, за 

приемане работата на комисията и въз основа на сключения 

граждански договор с господин Г. като външен експерт и въз основа 

на точка 4 от същия, ви моля да приемем протоколно решение, с 

което да упълномощим председателстващия Централната 

избирателна комисия, както и главния счетоводител да приемат от 

името на ЦИК, съобразно представения констативен протокол, 

работата на външния експерт за тази конкурсна процедура, за да 

може да бъде осъществено и плащането в сроковете и при условията 

по гражданския договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги. 

Ако няма изказвания, процедура по гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо 

председателстващ, уважаеми колеги, с оглед приключването на 

конкурсната процедура, моля да приемем протоколно решение с 

оглед постигнатите резултати от кандидата, както и работата на 

комисията, обективирана в протокол № 3. Комисията предлага на 

ЦИК длъжността главен експерт информационни и комуникационни 

технологии в звено „Информационно и комуникационно 

осигуряване“ да бъде заета от кандидата, който е получил най-

висока обща оценка от теста и интервюто, а именно господин А. К. 

К. с входящ № 3 на заявлението му в ЦИК, общата оценка е 41,2 

точки, както и да сключи трудов договор с него. Проект на трудов 

договор е изготвен от отговорните служители и след преминалата 

съгласувателна процедура е представен на вниманието на 

Централната избирателна комисия, той е в папка конкурсна 

процедура ИКТ. В случай че Комисията приеме предложението на 

конкурсната комисия, предлагам да упълномощим 

председателстващия да сключи трудовия договор съобразно 

представения ни проект, като Комисията предлага с оглед и 

възможностите на лицето, трудовият договор да бъде сключен от 

1 октомври 2020 г. Тъй като считам, че предложенията са свързани, 

предлагам да ги гласуваме заедно.  

Да се възложи на администрацията да осъществи всички 

дейности във връзка с процедурата по уведомяване, дейности по 

осигуряване на публикуването на информацията с оглед 

приключилата конкурсна процедура и съответно изпълнение 
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решенията на Централната избирателна комисия, които ще се 

приемат.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА:  Имате думата, колеги, 

по направените предложения. Ако няма изказвания, моля да 

гласуваме одобряване кандидатурата на лицето с вх. № 3 А. К., 

който е получил най-висока обща оценка от теста, и да се сключи 

трудов договор от името на Централната избирателна комисия. 

Виждате проекта на трудов договор.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Продължаваме по дневния ред точка седма – Разни.  

Докладва господин Димитров. Заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Госпожо председателстващ, за 

сведение. От АСЕЕЕО са ни изпратили протокол от състоялата се 

годишна среща. Изпратили са го в два екземпляра – веднъж като 

членове на Изпълнителното бюро и веднъж като членове на 

организацията. Това е за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин Николов има 

думата.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам ви писмо, постъпило в 

ЦИК с вх. № 00-522 от 23.09.2020 г. Постъпило е както по пощенски 

път, така и по електронен път. Писмото е от фирма „Контракс“. 

Спомняте си, че изискахме специално от две български фирми 

информация относно това разполагат ли с машини за гласуване, 



28 

 

които да отговарят на техническата спецификация за евроизборите. 

Писмото може да го видите в моя папка.  

Изискахме също така информация в какъв срок биха могли да 

произведат, специално тези две фирми, 12 500 или 25 000 машини. 

Фирма „Контракс“ заявява, че разполагат с машина за гласуване, 

която да отговаря на съответната техническа спецификация. Тя е с 

доста особености. Посочили са цена в два варианта, както и срок за 

доставка, производство, асемблиране на съответните машини четири 

календарни месеца.  

Докладвам писмото за сведение.  

Колеги, докладвам ви също в моя папка, докладна записка от 

госпожа Красимира Манолова – директор на Дирекция 

„Администрация“, с вх. № ЦИК 09-168 от 25 септември. С 

докладната записка директорът на Дирекция „Администрация“ 

предлага двамата служители в администрацията, които определихме 

с решение от 21 юли да осъществяват дейностите по Закона за 

мерките срещу изпиране на пари, да бъдат изпратени на обучение, 

което ще се проведе на 8 октомври. Обучението е със заглавие 

„ЗМИП – Национална оценка на риска, изготвяне на вътрешни 

правила и практически аспекти“. Ние вече имаме вътрешни правила.  

Предлага се да се одобри изпращането на обучението на 

господин Цачев и на главния юрисконсулт Желязков, като съответно 

се одобри и разход в размер на 360 лв. с ДДС, съответно за двамата 

служители, при условие че са двама. По-висока е таксата, ако беше 

един служител. Има контролен лист към преписката. Аз искам да 

подкрепя докладната записка. Внасям предложение с протоколно 

решение да одобрим обучението на двамата служители при тази 

цена. И да припомня, че съгласно чл. 101 от Закона за мерките срещу 

изпиране на пари всяко лице по чл. 4 трябва ежегодно да организира 
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въвеждащо за нови служители и съответно продължаващо обучение 

за това, ако от предишната година отговарят за тази дейност, на 

своите определени служители. Така че това ми е предложението за 

протоколно решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата колеги, 

по направеното предложение за участие.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, тъй като семинарът е на 

8 октомври и тъй като наистина таксата за участие в по-мекия 

вариант е внесена до 15 септември и срокът вече е изтекъл, 

предлагам да се допълни докладната записка и да се разгледа отново 

на следващо заседание. Да се допълни докладната записка с начина, 

по който е била определена конкретната оферта. Също така да се 

види дали има други предложения в интернет за подобно обучение, 

което е задължително, както каза и колегата Солакова, да утвърдим 

едновременно на следващо заседание. Да се представи поправената 

докладна и първо по време да гласуваме годишния план за обучение, 

а след това вече и съгласието за изпращане и за разходи съответно. 

Така че отлагам госпожо председателстващ за следващо заседание.  

Последен въпрос колеги. Докладвам ви благодарствено 

писмо, постъпило от господин Д., с вх. № 1182 от 21 септември. 

Господин Д. имаше запитване към нас – тъй като не е гласувал 10 

години, как би могъл да гласува, особено при условие, че си е 

променил постоянния адрес. Отговорили сме му и сме получили 

благодарствено писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин Андреев.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в предходно 

заседание от 18 септември 2020 г. ви докладвах постъпилото писмо 

от Държавната агенция „Електронно управление“ с вх. № ЦИК-00-

512\8 от 10.09.2020 г., което писмо е във връзка с изразеното от 
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Централната избирателна комисия становище по проекта за 

техническо задание за изграждане и внедряване на пилотната 

система за дистанционно електронно гласуване, което приехме с 

протоколно решение от 22 август 2020 г. В тази връзка съм изготвил 

проект на отговор по поставените в края на писмото на Държавната 

агенция „Електронно управление“ въпроси, като моля да го 

погледнете и, ако няма допълнения, да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

за изказвания по проекта на писмо. Ако няма изказвания, моля 

процедура по гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа Солакова има 

думата.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви един 

проект на писмо до всички ОИК и кметовете на общини, където има 

частични и нови избори на 27 септември, за изпращането на 

информация в табличен вид, така както им беше предоставена в 

ексел формат, като обръщаме внимание и напомняме, че трябва да 

публикуват тази информация на интернет страницата си. Има 

неактуална информация на страниците на някои ОИК, и на това 

обръщаме внимание, включително да бъдат публикувани 

телефоните на председателите. Проектът е във вътрешната мрежа. 

Моля да го видите. Всички ние сме на работа във връзка с 

организацията на изборите.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата колеги, 

по проекта за писмо до ОИК.  

Ако няма изказвания, процедура по гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме по 

електронната поща писмо от главния секретар на МВР, главен 

комисар Ивайло Иванов. В отговор на нашето писмо ни уведомяват, 

че са предприели всички необходими действия за създаване на 

организация, която да позволи на българските граждани, които не 

притежават валидни документи за самоличност, да упражнят 

правото си на глас, с уточнението, което ние направихме и в нашето 

писмо с оглед на извънредното положение, въведено на 13 март 

2020 г., и удължаването на сроковете за издаване на личните карти 

на тези, чийто срок на валидност изтича в периода до 1 октомври.  

Искането от страна на МВР и моето предложение е да 

препратим до всички общински избирателни комисии и на 

кметовете на общини, където се произвеждат частични и нови 

избори, писмото на главния комисар.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА:  Имате думата колеги, 

по направеното предложение за препращане на писмото.  

Ако няма изказвания, процедура по гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само за сведение, обръщам 

внимание, че цялата информация, необходима във връзка с 

организацията на частичните и новите избори, е публикувана във 

вътрешната мрежа в папката със съответното наименование.  

Получаваме и продължава да се актуализира списъкът на 

общинските избирателни комисии и на общините, в които ще се 

произвеждат частични и нови избори, включително с часа на 

пристигане, за предаване на протоколите на секционните комисии на 

общинската избирателна комисия в Централната избирателна 

комисия.  

Само за сведение ви уведомявам, че са предадени бюлетините 

от Печатницата на БНБ, както и останалите изборни книжа. 

Общинските избирателни комисии и представителите на общини са 

ги получили по график, без да има някакви проблеми.  

В папката с наименование „Справка нови и частични избори“ 

виждате включително и приемо-предавателния протокол за 

приемането на документите в ЦИК в съответствие с Приложение 

№ 96 от изборните книжа. Всички членове на ЦИК ще бъдете 

уведомявани евентуално за часа на пристигане в понеделник, защото 

още отсега ние имаме готовност това да бъде извършено.  

Уважаеми колеги, докладвам ви едно писмо с приложени 

документи от кмета на община Гърмен по искане на Районно 

управление на МВР – Гоце Делчев, въз основа на сигнал, изпратен 

от Централната избирателна комисия за гласували в нарушение на 

Изборния кодекс. След извършената проверка от ГД „ГРАО“ е 

отворено помещението с изборните книжа и материали и на 
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районното управление са предоставени исканите документи. Това са 

заверени копия от списъците на секционни избирателни комисии, 

както и от протоколи, с оглед на състава на съответната секционна 

избирателна комисия. За сведение ви ги докладвам. 

Докладвам предложение за корекция в бюджета на 

Централната избирателна комисия с оглед и на трансферите, 

извършени към 31 август 2020 г., 281 000 лв. към общините за 

изплащане на възнаграждение на общинските избирателни комисии. 

Общата сума към 30 септември е в размер на 287 911 лв. Предлагам 

ви да утвърдим корекцията по бюджета и да упълномощим 

заместник-председателя на Централната избирателна комисия 

госпожа Йосифова, да извърши корекцията в бюджета, за което да 

уведомим министъра на финансите господин Кирил Ананиев.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

за изказвания. Ако няма, моля процедура по гласуване на 

направеното предложение.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме едно 

писмо по електронната поща от госпожа П. С. Тя обръща внимание, 

че в приложимото Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. има 

несъответствие, според нея, с разпоредбата на чл. 444, ал. 1 от 

Изборния кодекс в частта на точка 8, а именно в решението за 

опаковане и предаване на съответните книжа на общинската 

избирателна комисия или на общинската администрация. В точка 8 
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сме предвидили, че председателят, заместник-председателят и 

секретарят при отсъствие на някой от тях, един член на СИК, 

предложени от различни партии и коалиции предават на ОИК плик 

№ 1 – списъци на СИК, и плик № 2 – протоколи на СИК със 

съответния номер.  

В същото време ни обръща внимание, че в пети абзац на 

страница 26 от Методическите указания на Централната избирателна 

комисия, приети с наше Решение № 1880 от 1 септември 2020 г., 

този текст на разпоредбата на чл. 444 е възпроизведен. Аз не виждам 

проблеми при Решение № 1129 от 2019 г. в частта на точка 8 

дотолкова, доколкото Централната избирателна комисия се съобрази 

с практическите проблеми, които възникнаха на предходни избори, 

да се определи член от състава на секционната комисия, който 

заедно с председател или заместник-председател и секретар на 

секционната комисия да предаде протоколите, книжата, 

включително и избирателния списък.  

По-важното за Централната избирателна комисия е това те да 

бъдат предложени от различни партии и коалиции, да има решение 

на секционната избирателна комисия, с което ги упълномощава да 

бъде извършено предаването. И няма никаква пречка това да бъдат 

председателят, заместник-председателят и секретарят на комисията.  

Още един мотив сме имали предвид. Размерът на 

възнагражденията на тези лица, които са на тези длъжности, те са 

по-високи от това на член, и при всички случаи по правило са 

предложени от различни партии и коалиции. Още при назначаването 

на членовете на секционните избирателни комисии, особено на тези 

длъжности, общинската избирателна комисия се съобразява и със 

съответните характеристики, персонални качества, образование, 
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специалност и т.н. на тези членове на секционните избирателни 

комисии.  

И пак казвам, немалък мотив се оказа размерът на 

възнаграждението, тъй като разликата между заплащането на член и 

заместник-председател е различно и беше пречка да може да се 

определи лесно кой член да предава изборните книжа и материали. 

Считам това за достатъчно. Докладвам ви го на този етап за 

сведение на Комисията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, почивка 10 

минути.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, продължаваме 

днешното заседание на Централната избирателна комисия.  

В точка „Разни“ сме. Има думата госпожа Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаем колеги, връщам на доклад това, 

което малко по-рано в заседанието ви докладвах в точката „Доклади 

по дела, жалби и сигнали“. Във връзка с получен препис от частна 

жалба срещу определение на Върховния административен съд съм 

подготвила проект на отговор, който трябва да подадем в тридневен 

срок до Върховния административен съд по делото. Моля да се 

запознаете с него и да го гласуваме, за да бъде администриран към 

съда.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги.  

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 
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Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение допълнително представени ни от кмета на община 

Струмяни документи, изискани от нас, във връзка с отваряне на 

запечатано помещение, находящо се в административната сграда. 

Ако си спомняте, в предходно заседание аз ви докладвах, че 

преписката не е окомплектована. Понастоящем ни изпращат 

протокол, от който е видно, че помещението, след като е било 

отпечатано е запечатано по надлежния ред, както и основанието за 

отваряне на помещението, а именно разпореждане по реда на чл. 145 

от Закона за съдебната власт от прокурор при Районна прокуратура – 

Сандански. Докладвам ви го за сведение.  

Докладвам ви постъпило в Централната избирателна комисия 

с вх. № МИ-27-274 от 24 септември 2020 г. искане за изплащане на 

възнаграждение от Общинска избирателна комисия – Венец, област 

Шумен, за проведено заседание на 10 септември в състав: 

председател, заместник-председател, секретар и членове и 

дежурство на 18 септември осъществено от председател на 

посоченото заседание. Колегите са взели решение за предсрочно 

прекратяване на пълномощията на кмета на кметство село Боян, 

Община Венец, поради настъпила смърт. След влизане в сила на 

самото решение на Комисията е проведено дежурство от 

председател, като преписката е комплектована и изпратена 

съответно до Централната избирателна комисия и до Общинския 

съвет – Венец. Към същата има приложена счетоводна справка и 

контролен лист. Предлагам на колегите от Общинската избирателна 

комисия – Венец, да бъде изплатено възнаграждение в размер на 

454 лв. и 86 ст.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

за изказвания.  

Ако няма изказвания, процедура по гласуване за изплащане 

възнаграждението на ОИК – Венец.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, първоначално по 

електронната поща на Централната избирателна комисия с входящ 

№ МИ-27-272 от 21.09.2020 г., а впоследствие пристигнаха и 

оригиналите с входящ № МИ-27-272 от 24.09.2020 г., е постъпило 

искане до Централната избирателна комисия от Общинска 

избирателна комисия – Нови пазар. Желаят да им бъде изплатено 

възнаграждение за проведено заседание на 21.09.2020 г. при дневен 

ред предсрочно прекратяване правомощията на избран за общински 

съветник, поради подаване на оставка и обявяване на следващия в 

листата на местна коалиция „Ние, гражданите“, и са изброени 

партиите, които участват в тази коалиция.  

Приложен е протокол от заседанието, съдържащ решението 

на общинската избирателна комисия, както и самото решение, 

заверено вярно с оригинала. Искането е подписано от председател и 

секретар. Има изготвен контролен лист и счетоводна справка от 

счетоводството на Централната избирателна комисия за извършен 

предварителен контрол от финансовия контрольор и счетоводна 

справка за размера на сумата, която е 714 лв. и 21 ст., включително 

осигурителните вноски.  
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Както ви казах, само за едно заседание желаят изплащане на 

възнаграждение. Участвали са председател, двама заместник-

председатели, един секретар и девет членове. Считам, че преписката 

съдържа всички необходими документи съгласно решение на 

Централната избирателна комисия. Няма пречки да бъде изплатено 

това възнаграждение на Общинска избирателна комисия – Нови 

пазар.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги. 

Ако няма изказвания, процедура по гласуване на направеното 

предложение.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Господин Войнов има думата.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

входящ № ЧМИ-00-10/1 от 24.09.2020 г. Писмото е от 

„Информационно обслужване“ и е във връзка с тяхно писмо с вх. 

№ ЧМИ-00-10 от 14 септември, с което ни представиха 

предавателно-приемателен протокол за изпълнение на дейности за 

усъвършенстване на софтуерните системи във връзка с насрочените 

нови и частични избори. На база подписаното споразумение към 

Договор № 8 от 13.08.2020 г. с настоящето писмо ни изпращат 

актуализиран в съответствие с точка 5.7 от договора предавателно-

приемателен протокол. В този протокол са описани извършените 

дейности и е направен разчет на положения труд.  

Изготвено е становище от администрацията с вх. № ЦИК-09-

153-1 от 25 септември 2020 г.  
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Предлагам с протоколно решение да приемем изпълнението 

на дейностите по заявка с изходящ № ЧМИ-00-7 от 04.09.2020 г. за 

усъвършенстване на софтуерните системи, да бъдат подписани 

приложените предавателно-приемателни протоколи и да се извърши 

плащането на 9960 лв., без ДДС, след представяне на фактурата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

за изказвания.  

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване на 

направеното предложение от колегата Войнов.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с входящ 

№ ЦИК-00-524 от 24 септември 2020 г. Писмото е от 

„Информационно обслужване“ и е във връзка с изпълнение на 

Договор № 6 от 18 юни 2020 г. между Централната избирателна 

комисия и „Информационно обслужване“ с предмет – представяне 

на услуги по актуализиране на съдържанието на интернет 

страницата на ЦИК. С писмото ни изпращат приемо-предавателен 

протокол за изпълнените дейности за периода от 24 юни до 

23 септември 2020 г. Изготвено е становище от администрацията с 

вх. № ЦИК-09-167 от 25 септември 2020 г.  

Предлагам с протоколно решение да приемем изпълнението 

на дейностите по чл. 1 от договора, да бъдат подписани 

приложените приемо-предавателни протоколи и да се извърши 

плащането по договора след представяне на фактура.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

за изказвания по направеното предложение.  

Ако няма изказвания, процедура по гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Колеги, искам да ви докладвам във връзка с протоколно 

решение от 4 септември 2020 г. на Централната избирателна 

комисия и с оглед организацията на работа и изпълняване 

функциите на председател от заместник-председателите, предлагам 

госпожа Дюкенджиева да изпълнява тези функции от 26 септември 

до 9 октомври под условие до избирането на председател на 

Централната избирателна комисия от Народното събрание.  

Имате думата, колеги.  

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване на 

протоколно решение.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия 

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

По точка „Разни“ има думата госпожа Цанева. Заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение с входящ 

№ ЧМИ-20-1 сме получили по електронната поща информация от 

вестник „Вяра“ – Кюстендил, че са сключили договор с определена 

партия като доставчик на медийна услуга в предизборната кампания 

за частични избори съгласно наше Решение № 794. Надявам се, че 



41 

 

вестник „Вяра“ не само на нас са го изпратили, но са го и 

публикували на интернет страницата си, каквото е изискването.  

Докладвам ви за сведение с вх. № ЦИК-07-120 от 

24 септември 2020 г. Писмото е дошло вчера след обяд от 

Европейската комисия. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Извинявайте, уважаема госпожо 

председателстващ, по начина на водене. Доколкото разбрах, имаше 

отлагане за запознаване или за качване на материали по преписка по 

доклад на колегата Цанева. Колегата каза, че няма проблем със 

запознаването и отиваме в други доклади за сключени договори. 

Моля за изясняване в коя точка сме и какво гледаме.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз в момента, в който започнах да 

докладвам, прекъснахме, и може би това, което ще докладвам на 

малко по-късен етап, за да се запознаят колегите. А междувременно 

си докладвам други преписки, с които съм в точка „Разни“.  

Ако разрешите, продължавам. От Европейската комисия 

вчера след обяд са ни изпратили тази информация за участие във 

видеоконференция, че днес се провежда седмата среща на 

Европейската мрежа за сътрудничество в изборите. За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: В заседание получихме в Централната 

избирателна комисия писмо по електронната поща от ОИК – Бяла 

Слатина, с входящ № ЧМИ-15-20 и към него втора част. Колегите от 

Бяла Слатина ни пишат, че молят за разяснение, тъй като за 

частичните избори в кметство Соколаре една от партиите, която е 

регистрирала кандидат, е разлепила агитационни материали, които 

се намират на територията на частна собственост. Въпросът им е 

може ли кметът да премахне тези материали, които се намират на 

територията на частна собственост.  
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Аз съм подготвила отговор, с който може да се запознаете.  

Колега Баханов, прав сте. Казусът за тях е, че на тези плакати 

има и знамето на Република България.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги. 

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уточняващи въпроси. Това писмо от Бяла 

Слатина от кого е подписано?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Писмото от Бяла Слатина е по електронната 

поща. Няма подпис, но е от имейла на ОИК. И е подписано първото 

писмо от ОИК – Бяла Слатина. А вторият въпрос, допълнението, е 

без ОИК – Бяла Слатина, но по същия начин е изпратено от 

електронната поща на ОИК – Бяла Слатина.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Никой не е имал смелостта да го 

подпише.  

Вторият ми въпрос, има ли решение на ОИК, за да може да 

ми задава предварителен въпрос, дали кметът, което вече ме навежда 

на мисълта, че вече всичко е предрешено да осъществяваме терор 

върху частна собственост заедно с униформени, да влизаме в 

помещенията на хората и да обираме, какво има в тази частна 

собственост. Обърнете внимание, колеги, става въпрос за частна 

собственост. Не на публичните места, така както го пише в 83, 85, 

86. Частна собственост, която според Конституцията нали беше 

свещена и неприкосновена.  

Първо, нямам решение, но вече съм предрешил какво ще 

става занапред и да влизам в частна собственост.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа Цанева.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Като докладчик ще си позволя да отговоря.  

Именно в този смисъл е и писмото, което съм подготвила. 

Тъй като ОИК – Бяла Слатина, ни пише, че тепърва предстои 
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заседание на ОИК, тоест няма решение. И именно в този смисъл съм 

отговорила, че след като приемат решение ОИК – Бяла Слатина, то 

трябва да бъде оповестено по съответния начин на интернет 

страницата на ОИК, както и на таблото за обявяване на решенията.  

Съгласно чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс решенията на ОИК 

могат да се обжалват в тридневен срок, затова и отговора ми е в този 

смисъл. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не дава отговор на главния въпрос. Може 

ли кметът с униформен да влиза в частен имот и да се разпорежда? 

Не дава отговор. Поради което аз предлагам следното. В частни 

имоти не може да влиза кметът заедно с униформения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само да кажа, че тук не става въпрос за 

влизане. Говорим за принципен въпрос. Въпросът е дали може да се 

разпореди на собственик на частен имот да премахне плаката. Дали 

ще влиза кметът с полиция или без полиция. Принципен е въпросът, 

както каза и колегата Чаушев. Дали може да се разпореди и да има 

евентуално решение на СИК в тази посока и дали е изпълняемо това 

решение.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Въпросът беше много ясно показан, 

защото точно това цели този въпрос – дали кметът може да влиза в 

частен имот. Какво, ще влезе в помещението, където спи човекът, и 

ще му изтърже плакатите по прозорците ли?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз не мога да напиша такъв 

отговор, тъй като такава норма не намирам в Изборния кодекс. Това, 

което намирам, е поставянето на агитационни материали в частна 

собственост с разрешение на собственика или управителя на имота. 

Затова, ако Комисията или колегите имат друго виждане за отговор, 
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моля да бъде преразпределено писмото на друг колега. Аз това мога 

да дам като отговор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по прилагането на Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия е органът, който дава 

методически указания. В същия смисъл е и зададеният въпрос. Ако 

Централната избирателна комисия не е разгледала този въпрос и не 

го е включила в своите досегашни методически указания, с решение 

може да го направи.  

А по отношение на това, че Изборният кодекс не съдържа 

такава разпоредба, само напомням, че Конституцията има пряко 

приложение и нейните разпоредби се прилагат пряко. В частта 

относно частната собственост има много ясна конституционна 

норма, на която не би трябвало да противоречи нито един законов 

текст.  

В този смисъл съвсем правилно законодателят е решил, че 

поставянето не може да бъде без съгласието на собствениците. Два 

са принципните въпроси, по които ЦИК, без да има предвид за 

агитационните материали на чия партия и на чий кандидат става 

въпрос, трябва да има принципен отговор. Не указания да се дават 

по телефона, в какъвто смисъл конюнктурно ние решим, а 

принципно Централната избирателна комисия като становище. Кога 

се изпълнява решението на общинската избирателна комисия? След 

изтичането на тридневния срок или предварително в момента, в 

който се приеме това решение и се публикува на страницата и бъде 

поставено на таблото за обявяване, или след изтичане на тридневния 

срок, така както повелява Изборният кодекс. 
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И вторият въпрос е по отношение на частната собственост. 

Може ли да се нареди на собственика на имота, той да се съобразява 

с разпоредбите относно агитационните материали.  

Това са двата въпроса, по които ЦИК, ако няма принципно 

становище, да каже, че няма принципно становище.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, други 

изказвания, предложения?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да се добави към текста „не може в 

частна собственост и жилищни помещения да се изземват вещи“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, 

по предложението на господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вещи, наречени агитационни материали.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа Иванова има 

думата.  

КАТЯ ИВАНОВА: Аз имам един въпрос към докладчика. 

Дали правилно се ориентирам, но от писмото, което виждам, 

предстои ОИК да заседава и да се произнесе по този сигнал. И 

питам – в каква процедура се намираме в момента. Ние сме 

контролен орган на решенията на ОИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Има ли изказвания по 

предложението на господин Чаушев, или да преминем към гласуване 

на това предложение? Да се включи в писмото, че не може да се 

изземват вещи, наречени агитационни материали, в имоти частна 

собственост.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 5 (Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Цветанка 

Георгиева), против – 8 (Таня Йосифова, Александър Андреев, Георги 
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Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева). 

Има решение за отхвърляне.  

Господин Андреев.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, един кратък 

отрицателен вот. Гласувах против, защото на първо място от цялата 

преписка не е ясно дали има такъв въпрос. А такъв въпрос няма. 

Второ, не става ясно при какви условия може или не може да влезе. 

Ние нямаме как принципно да се произнесем, без да знаем всички 

обстоятелства по казуса, който в момента се решава от общинската 

избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах против не защото съм 

против Централната избирателна комисия да изразява принципни 

позиции. Считам, че на първо място аз съм един от членовете на 

комисията, които държат всички документи, които идват в 

Централната избирателна комисия от общинските избирателни 

комисии, да се подписват по надлежния ред.  

Смитам, че никаква спешност не е налагала да имаме два 

последователни имейла, в които няма подпис, така както е 

предвидено по закон. Още повече, категорично съм против 

Централната избирателна комисия да обсъжда и взема решения при 

все, че знае, че общинска избирателна комисия ще заседава. Има 

вече дори изготвен проект, доколкото става ясно от първото писмо с 

определен диспозитив, доколкото виждам, да взима решения и по 

този начин да предпоставя, може би, все пак ние сме контролен 

орган наистина, да предпоставя решението на общинската 

избирателна комисия.  
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Отделно считам, че наистина принципните позиции следва да 

бъдат обсъдени в ЦИК и ако има необходимост, да се произнесем по 

тях.  

Още повече, в конкретния случай Общинската избирателна 

комисия – Бяла Слатина, считам, че да, има право всеки да пита. Ние 

сме органът, който ще даде методически указания, но не дава 

абсолютна яснота по случая, който е изцяло в правомощията и в 

компетентността на Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина, 

да реши.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Други изказвания? Ако 

няма, колеги, преминаваме към гласуване на предложението на 

докладчика.  

Моля, процедура по гласуване.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: С допълнението съгласно чл. 88, ал. 1 от ИК 

решенията на ОИК могат да се обжалват в тридневен срок от 

обявяването им, тъй като липсва този текст.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Моля, процедура по 

гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 4 (Таня Йосифова, Емил 

Войнов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 9 (Кристина 

Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева,) 

Госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Гласувах против, защото принципно 

неизпълнение на основните правомощия на Централната 

избирателна комисия да даде методически указания по прилагането 

на Изборния кодекс. По принципни въпроси Централната 

избирателна комисия би следвало да се произнася със съответното 
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решение, без да се страхува. И ако не се произнася, това означава, че 

оставя конюнктурно да се решава ад хок във всеки един конкретен 

случай. Няма да кажа, че разбира се и когато няма възможност да 

формира мнение, и тогава също може би не се произнася с решение. 

Аз съм от поддръжниците Централната избирателна комисия да се 

произнася по всички въпроси, които постъпват от общинската 

избирателна комисия. Работим винаги в обстановка, която не 

позволява на общинските избирателни комисии бързо да оформят 

съответните решения, писма и да ги подписват, така както е 

предвидено в Изборния кодекс. Работим в такава ситуация, че 

Централната избирателна комисия и ОИК-те следва да се 

произнасяме веднага по поставените въпроси. А винаги за мен е по-

добре те да бъдат написани, а не поставени устно по телефона.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Други изказвания? 

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Въпросът, пред който бяхме изправени, 

беше следния. Дали решението на ОИК с мнозинство две трети 

влиза в сила веднага, за да може кметът с помощта на полицията да 

влиза в частна собственост и да създава затруднения на определен 

тип граждани. Говоря за частна собственост вътре. Да създава и по 

същество да оказва натиск върху определен тип граждани. Това 

беше въпросът. И ставаше въпрос, както виждате, дали въз основа на 

това решение развързваме ръцете на кмета да влиза в частни домове. 

За това става въпрос. Както винаги, за определен тип ситуации не 

постигнахме съгласие.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин Андреев.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз гласувах 

против на съвсем различно основание. Считам, че в случая имаме 

един преюдициален въпрос, който ОИК постави, за да можем ние да 
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решим казуса. И в тази връзка нека да си припомним контролните 

функции, тъй като тук не става въпрос при така зададените въпроси 

от ОИК въобще за решаването на принципен въпрос, а става въпрос 

как ние да си решим конкретния казус, за да може утре Централната 

избирателна комисия, която е контролен орган, и при постъпването 

евентуално на жалба срещу тяхното решение, да бъде основанието 

за това, че е иззел компетенции при решаването на случая. Това е 

въпросът, поради който аз гласувах против.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, позволявам си по 

процедурните правила само да си допълня отрицателния вот. Ако не 

е станало ясно, по принципен въпрос Централната избирателна 

комисия отказа да се произнесе принципно. Поради това, няма как 

да не гласувам против.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Считам, че в случая нямаше 

принципен въпрос, който да е зададен. Това е допълнението на моя 

отрицателен вот. Става въпрос за конкретно решаване на конкретна 

ситуация в случая, което е от компетентността на общинската 

избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз мисля, че гласуваме 

предложението на колегата Таня Цанева. По предходното 

предложение на господин Чаушев вече бяха изразени отрицателни 

вотове. Смятам, че в конкретния случай ние се връщаме към 

отрицателен вот към предходно гласуваното решение. Аз ще обясня 

отрицателния си вот по повод предложения ни от колегата Цанева 

отговор на запитването на ОИК – Бяла Слатина. Аз лично гласувах 

против, тъй като считам, че е обидно за общинска избирателна 
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комисия да ѝ указваме в какъв срок подлежат на обжалване нейните 

решения и как се обявяват. Това е моят кратък отрицателен вот на 

това писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, ако няма други 

изказвания, закривам днешното заседание.  

Тъй като сме в активен период, ще насроча ново заседание 

при първа необходимост. 

 

(Закрито в 18,10 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Таня Йосифова 

 

СЕКРЕТАР:  

    Севинч Солакова  

 

 

 

Стенограф: 

Силвия Михайлова 


