
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 245 

   

На 29 септември 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклад относно произведените частични и нови избори. 

 Докладват: Силва Дюкенджиева и Емил Войнов 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Докладват: Цветанка Георгиева и Мирослав Джеров 

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Силвия Стойчева и 

Кристина Стефанова 

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

наказателни преписки. 

Докладват: Катя Иванова, Бойчо Арнаудов и Силва 

Дюкенджиева 

5. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Докладват: Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров и Георги 

Баханов 

6. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, 

Таня Цанева и Кристина Стефанова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 
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Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

 

Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от 

госпожа  Силва Дюкенджиева – заместник-председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър ден, 

колеги! Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

за днес – 29.09.2020 г. 

В платен отпуск са госпожа Йосифова, господин Ивков, 

госпожа Ганчева и госпожа Бойкинова. 

Има налице необходимия кворум за провеждане на 

заседанието. 

Колеги, има предложение за дневния ред. Моля за 

допълнителни предложения. Аз самата се включвам към т. 4 – 

Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни 

преписки. 

Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите и в т. Разни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други колеги? 

Господин Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Моля да ме включите в т. 2. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Стойчева? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля в т. 3 да ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Цанева? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: В т. Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други колеги? 

Госпожа Стефанова. 
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Моля да ме включите в т. 3 – 

Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК и в т. Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Мен да ме включите в т. 5, госпожо 

председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други колеги? 

Ако няма, моля процедура по гласуване на дневния ред с 

допълненията. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

 

Колеги, по точка 1: 

Доклад относно произведените частични и нови избори. 

С няколко думи да докладвам. 

На 27.09.2020 г. се произведоха частични и нови избори в 

общо 24  населени места, от които 2 общини – Стрелча и Септември, 

и 22 за избиране на кметове на кметства. На 26 септември всички 

книжа и материали бяха получени своевременно без никакви 

проблеми. На 26.09.2020 г. в ЦИК не постъпиха никакви жалби и 

сигнали. Изборите протекоха нормално. Към вчерашна дата – на 28 

септември абсолютно всички ОИК са предали книжата и 

материалите в ЦИК. В две от населените места – кметство  

Карлуково, община Луковит, и кметство Тенево, община Тунджа, ще 

се произведе на 4.10.2020 г. балотаж. Само тези кметства са с 

балотажи, другите имат избрани кметове. Да им е честито на 

кметовете и да им се случват хубави неща! 

В изборния ден постъпи една жалба, която е адресирана до 

ОИК в Стрелча. Ще я докладвам малко по-късно. Още три жалби са 

разпределени на колегата Арнаудов за доклад. 
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Това имах да кажа. Има ли колеги, които да добавят нещо във 

връзка с произведените частични избори? Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, изборите за първи 

път протекоха в епидемична обстановка. Прави впечатление, че 

всички органи, които имат отношение към този въпрос, се включиха 

активно, създадоха усещането за сигурна среда, приложиха се 

мерки, които гарантират живота и здравето на участниците в 

изборите. 

ОИК в координация с общинските щабове, кметовете на 

общини и под указанията на МЗ и главния държавен инспектор 

въведоха и спазиха всички противоепидемични мерки, с които бяха 

запознати своевременно и СИК. 

Трябва да отчетем, че за първи път ОИК своевременно 

предоставяха на заинтересованите лица информация, свързана с 

изборния процес. Освен че публикуваха веднага своите актове на 

страниците си по постъпилите жалби и сигнали, предоставяха 

информация за избирателната активност, публикуваха я на 

страницата, изпращаха я своевременно и на ЦИК. 

При приемането на документите от ОИК всички бяхме 

впечатлени от самите протоколи, попълнени с данните от 

гласуването, което показва едно много сериозно отношение от 

страна на ОИК, показва и вече добро познаване на правилата от 

СИК. Бяха просто за образец. 

Ние отчитаме, разбира се, че изборите са за кмет и не са 

сложни. В тази връзка наистина са предпоставка за по-добро и по-

лесно попълване и справяне със секционните протоколи. 

Лично на мен ми се искаше да кажа, че трябва да благодарим 

на ОИК. За този период от време, откакто ЦИК е постоянно 

действащ орган, ОИК-овете повишават качеството на своята работа, 

своето ниво на компетентност и много по-сериозно отношение към 

самата работа. 
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Само да кажа, че и двете ОИК за втори тур си одобриха 

образците на бюлетини и са готови за произвеждането на втория тур. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, 

госпожо Солакова. 

Да благодарим още един път на членовете на ОИК и на СИК 

за добре свършената работа. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, във връзка с произведените нови и 

частични избори на 27.09.2020 г. предлагам на интернет страницата 

на ЦИК в раздели „Частични избори 2020” и „Нови избори 2020” да 

се разкрие по още един булет с наименование „Резултати” и там да 

бъдат публикувани всички резултати от произведените избори.  

Резултатите да бъдат публикувани и на интернет страницата на 

съответните ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на господин Войнов. Има ли други предложения? Не 

виждам. Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,  

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева).  

Колеги, в тази точка има ли други доклади?  Няма. 

 

Преминаваме към следващата точка втора: 

Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, в ЦИК е получено писмо 

с вх. № ЕП-14-4 от 28.09.2020 г. от кмета на община Съединение, с 

което писмо той ни моли да разрешим отваряне на запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 
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избори за членове на Европейския парламент през 2019 г. Искането 

се основава на необходимостта от неотложен ремонт на аварирал 

водопровод. Помещението се намира в сградата на общинска 

администрация, указан е адресът. 

Колеги, в папката с моите инициали има проект на решение, с 

което Ви предлагам да разрешим отварянето на запечатано 

помещение в община Съеднение, като се съблюдават всички 

изисквания, залегнали в наше Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. 

Моля да го погледнете и в случай че няма бележки и допълнения, да 

го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, 

госпожо Георгиева. 

Колеги, има ли предложения? Ако няма, моля, процедура по 

гласуване на Решение № 1896-ЕП. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,  

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева).  

Господин Джеров, заповядайте по тази точка. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № ЧМИ-06-25 от 

28.09.2020 г. в папката с моите инициали от днес. Това е заповед с 

приложен протокол, изпратен ни от господин Костадин Варев, кмет 

на община Белово, във връзка с произвеждането на частичните 

избори за кмет на кметство Аканджиево на 27.09.2020 г. В 

преписката са приложени Заповед № 334 от 24.09.2020 г., свързана с 

определяне на комисия в съответен състав, която да приеме чувалите 

и торбите с изборните книжа и съответния плик, както са приложени 

в самата заповед, както и самия протокол от 27.09.2020 г. Докладвам 

Ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други 

доклади по тази точка? Не виждам. 



 7 

Преминаваме към точка трета: 

Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в ЦИК е постъпило 

искане за изплащане на възнаграждение за проведени заседания от 

ОИК – гр. Кресна. Става въпрос за две проведени заседания на 21 и 

23.09.2020 г. На 21.09.2020 г. са присъствали председател, двама 

заместник-председатели и шестима членове; на 23.09.2020 г. са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, един 

секретар и шестима членове. Приети са съответни решения, 

приложени към искането, както и протокол от проведените 

заседания. Към искането има изготвена счетоводна справка, както и 

контролен лист, затова моля да одобрим исканото възнаграждение за 

ОИК – Кресна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на господин Арнаудов за изплащане на възнаграждението 

на ОИК – Кресна. Има ли други предложения? Не виждам. Моля, 

процедура по гласуване на протоколно решение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Таня Цанева).  

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам 

постъпило искане за изплащане на възнаграждения на членовете на 

ОИК – Самоков, за дадени две дежурства на 23.01.2020 г. и на 

31.08.2020 г. Дежурствата са дадени от председателя и секретаря на 

ОИК. Дежурството на 23.01.2020 г. е във връзка с изготвяне на 

касационна жалба по образувано административно дело във 

Върховния административен съд срещу решение на ОИК – Самоков, 

относно избиране на кмет на община Самоков; а дежурството на 

31.08.2020 г. е във връзка с изготвяне на отговор по искана справка 

от разследващи органи. Стойността на исканите възнаграждения е 
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242,06 лв. Преписката е комплектована в цялост. Предлагам да 

одобрим изплащането на тази сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада с искане за изплащането на възнаграждения на ОИК – 

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

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Таня Цанева).  

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-

27-275 от 25.09.2020 г. е постъпило искане от ОИК – Троян, за 

изплащане на възнаграждение за проведени две дежурства и едно 

заседание във връзка с прекратяване на правомощията на общински 

съветник. Приложен е присъствен лист, справка за проведените 

дежурства и заседания, както и протокол и взето решение.  

Предлагам да бъде изплатено възнаграждението на ОИК – 

Троян, в размер на 786,03 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли други предложения по изплащане 

възнагражденията на ОИК – Троян? Не виждам. Моля, процедура по 

гласуване на възнаграждението на ОИК – Троян. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Таня Цанева).  

Колеги, други искания за изплащане на възнаграждения? Не 

виждам. 

 

Преминаваме към точка четвърта: 

Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 
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Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

преписка, която Ви докладвах на заседанието на Комисията на 

25.09.2020 г. с вх. № МИ-08-58/2 от 23.09.2020 г. Става дума за 

полученото от Административен съд – Пловдив, решение по а.д. 

№ 898 от 2020 г. След проведеното работно заседание на Комисията 

предлагам да приемем протоколно решение, с което ЦИК да не 

подава касационна жалба срещу това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, 

госпожо Иванова. 

Колеги, има ли други предложения? Не виждам. Моля,  

процедура по гласуване на протоколно решение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Таня Цанева).  

Уважаеми колеги, аз ще Ви докладвам: с вх. № ЧМИ-10-4 от 

27.09.2020 г. в ЦИК е получена жалба от предизборния щаб на 

кандидата за кмет на община Стрелча, който е издигнат от ПП АБВ. 

Жалбата е адресирана до ОИК. Има произнасяне по тази жалба. Не е 

оспорвано решението на ОИК – Стрелча. Затова докладвам тази 

жалба за сведение. Нямам друг доклад в тази точка. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моя папка за 

днешното заседание представям на Вашето внимание вх. № ЧМИ-

10-5/3 от 27.09.2020 г. Това е жалба срещу решение на ОИК – 

Провадия. Решението е отхвърлително по смисъла на Изборния 

кодекс. Съответно то е обжалвано пред ЦИК. Моля да се запознаете 

с жалбата и ще Ви кажа моето становище по нея. 

Става въпрос за публикация във фейсбук страница на ПП 

ГЕРБ – Провадия. Константната практика на ЦИК съгласно ИК е, че 

социалните медии не подлежат на контрол. Затова предлагам тази 

жалба да остане без разглеждане. (Шум, реплики.) 
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Уважаеми колеги, предлагам ЦИК да приеме решение, с 

което оставя подадената жалба без разглеждане, тъй като става 

въпрос за публикация в социална медия – Фейсбук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. Моля, процедура по гласуване на 

това решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 8 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова и Мирослав Джеров), 

против – 6 (Емил Войнов, Кристина Стефанова, Николай Николов,  

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Колеги, това е отхвърлително решение с № 1897-МИ. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Следващата жалба е с вх. № ЧМИ-10-

5/2. Става въпрос за същия материал, този път обаче е публикуван на 

интернет страница Проватон и фейсбук страница. Интернет 

страницата е с национален обхват, затова мисля, че трябва да видите 

текста, за който се твърди, че е предизборна агитация. ЦИК трябва 

да се произнесе дали е, или не е предизборна агитация. За мен това 

не е предизборна агитация и затова предлагам жалбата да остане без 

уважение. (Шум, реплики.) 

Колеги, коригирам се, предложението ми е да отменим 

отменителното решение на ОИК – Провадия и да върнем жалбата за 

ново разглеждане със задължителни указания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

предложения? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Моето предложение е ЦИК да отмени 

отхвърлителното решение на ОИК – Провадия, и да върне жалбата 

за ново разглеждане със задължителни указания, в които да изрази 

становището, че това не е агитационен материал и съответно няма 

забрана да бъде публикувано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други 

предложения? Госпожа Георгиева. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Аз Ви предлагам, колеги, да 

върнем жалбата и да дадем указания да се разгледа в посока, че това 

е агитационен материал, публикуван в деня на размисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожа 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, смятам, че ЦИК не 

може да даде такива задължителни указания. ЦИК може да даде 

указание на ОИК да прецени дали този материал е агитационен 

материал по смисъла на съответната разпоредба на ИК. Другото 

означава да предрешим произнасянето на ОИК по жалбата по 

същество. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми 

колеги, има ли други предложения? (Шум, реплики.) 

Моля,  процедура по гласуване на предложението на госпожа 

Георгиева. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 7 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Кристина Стефанова, Николай Николов,  Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 8 (Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова и Мирослав 

Джеров). 

Колеги, гласуваме предложението на господин Арнаудов. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 5 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров и Мирослав 

Джеров), против – 10 (Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Николай Николов,  Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева). 

Номерът на отхвърлителното решение е 1898-МИ. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, моля да се 

запознаете със следващата жалба с вх. № ЧМИ-10-5\1. Отново става 

въпрос за публикация на интернет страницата на Проватон и 

съответно на фейсбук страница. Тъй като става въпрос за интернет 
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страница с национално покритие, моля да се запознаете с 

публикувания материал и ЦИК да вземе решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

предложения? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, според мен това не е 

агитационен материал. Предлагам ЦИК да гласува решение в този 

смисъл. Кандидатът, който се смята ощетен или засегнат, има право 

на отговор в същата медия съгласно чл. 188 от ИК. Може да се 

възползва от това свое право. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров Севинч 

Солакова, Ерхан Чаушев и Катя Иванова,), против – 7 (Емил 

Войнов, Кристина Стефанова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева). 

Номерът на това отхвърлително решение е 1899-МИ. 

Други доклади в тази точка? Не виждам. 

 

Продължаваме с точка пета: 

Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам няколко 

преписки. Искане за документи от Окръжна прокуратура – Пловдив, 

по заведена преписка с вх. № ЕП-09-415 от 23.09.2020 г. Във връзка 

с гласуване на изборите за ЕП в България се искат страници от 

списъци за гражданин, съответно решението на ЦИК, с което е 

определен съставът на избирателна секция № 321300054. Предлагам 

да се изпратят исканите документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на господин Чаушев. Има ли други предложения? Не 



 13 

виждам. Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

изпращане на документите. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № ЕП-09-416/1 от 23.09.2020 г. от 

Следствен отдел – Силистра, към Окръжната прокуратура, се иска 

предоставяне в оригинал допълнителна страница към списък на 

гласували извън страната в Истанбул и списък на членовете на СИК 

в съответната секция. Предлагам да се изпратят препис-извлечение 

от нашето решение за назначаване на тази СИК и заверено копие от 

протокола на СИК на съответната секция с указание, че оригиналът 

се съхранява в ЦИК, каквато е нашата възприета практика. При 

нужда вещо лице може да се запознае тук на място. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. Предлагам процедура на гласуване 

на протоколното решение за изпращане на документите. 

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

Кристина Стефанова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева).  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: От Областна дирекция на МВР – Велико 

Търново, с вх. № МИ-04-02-38 от 4.09.2020 г. ни питат да посочим 

какви изборни правила е нарушил един гражданин, като се приложат 

протоколите от отделни секции и се посочат имената на членовете 

на избирателните комисии и адресите им. 

Предлагам да уточним конкретното нарушение на текст на 

Изборния кодекс. Става въпрос за липса на съответен настоящ адрес, 

мястото, където е гласувал гражданинът. Съответно да се изпратят 
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необходимите други документи с уточнение, че избирателните 

списъци се съхраняват в общинските администрации. 

Писмото е във връзка с една дълга поредица от случаи, за 

които господин Джеров ще докладва по-обстойно. Присъединявам 

се към това, което и той ще докладва по-нататък. Моля да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, има ли 

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

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: ЕП-09-413 от 21.09.2020 г. от ОП – 

Търговище, също във връзка с образувани прокурорски преписки се 

искат документи, а именно нашето писмо до ГРАО във връзка с 

извършване на проверка на граждани, гласували за европейските 

избори, съответно писмото на ГРАО до нас, препис-извлечение от 

Решение № 305 за назначаване на секционната комисия, Решение 

№ 353 на ЦИК за въпросната СИК, Решение № 440-ЕП на ЦИК, 

заверено копие от допълнителната страница към една избирателна 

секция и съответната декларация, подписана от гражданина, 

гласувал в тази секция в Белгия, Гент. Предлагам да изпратим 

исканите документи за гласуване в европейските избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, чухте 

доклада на господин Чаушев. Има ли други предложения? Не 

виждам. Моля, процедура по гласуване за изпращане на 

документите. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева).  

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстващ. 

Уважаеми колеги, в продължение на темата Ви докладвам вх. 

№ МИ-04-02-37/1 от 14.09.2020 г. Писмото е получено от ОД на 

МВР – Велико Търново, от заместник-директора господин Садъков, 

в което ни питат за извършени нарушения при проведено гласуване 

от съответно лице. В конкретика: какви са нарушенията на 

изборните правила, извършени от съответното лице. В тази връзка, 

за да направим съответната проверка и да отговорим на това писмо, 

предлагам да вземем протоколно решение, с което да възложим на 

съответен служител от администрацията на ЦИК да направи справка 

в регистъра на населението, съответно в национална база данни на 

населението, и да предостави информация за регистрацията на 

постоянен и настоящ адрес на съответното лице – избирател, и кога е 

направена съответната регистрация, за да може да бъде установено 

дали при гласуването са нарушени изискванията на чл. 396, ал. 1, 

във връзка с § 1, т. 4 от ИК. Моля да се запознаете със съответното 

писмо – питане от ОД на МВР и в тази връзка да вземем протоколно 

решение, с което да възложим тази работа на служителя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Към коя дата е това? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Въпросът е свързан с изборите… 

(Шум, реплики.) 

В такъв случай ще оттегля доклада за друга дата, за следващо 

заседание, и ще подготвя съответните материали. 

Докладвам Ви вх. № ЕП-09-386/2 от 25.09.2020 г. От 

следовател Б. сме получили писмо с конкретно искане да бъде 

предоставено  съответно  удостоверение,  както  е описано в 

писмото. В тази връзка съм изготвил писмо с № 4649 в папката с 
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моите инициали от днес. Моля да се запознаете с него. Към писмото 

са приложени съответни заверени копия, както и исканото в 

писмото. Ако нямате възражения, допълнения, да бъде гласувано 

съдържанието на писмото и да бъде изпратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, моля,  

процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева).  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-417 от 23.09.2020 г. бяхме 

получили от Окръжен следствен отдел, Окръжна прокуратура – 

Търговище, искане за изпращане на различни документи, които се 

съхраняват в ЦИК, четливи копия. Писмо на ЦИК ЕП-09-73, писмо 

на ГРАО по отношение на едно лице, което е гласувало в изборите 

за Европейски парламент, неговата декларация в Белгия, Гент. 

Ние сме взели решение да изпратим придружително писмо. 

Предлагам да изпратим това писмо с подготвените документи от 

администрацията на ЦИК до Окръжна прокуратура, Окръжен 

следствен отдел – Търговище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в папката с моите 

инициали от днешното заседание е качена жалба от ЦИК, записано е 
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от Таня Йосифова, тъй като тогава тя беше председателстващ, сега 

името ще бъде заменено, ще подпише председателстващият Силва 

Дюкенджиева – надявам се. Подготвена е жалба съгласно наше 

решение, с което сме решили да обжалваме постановление за отказ 

от образуване на досъдебно производство от 15.09.2020 г. на 

Районна прокуратура – Пловдив. Става въпрос, че отказват да се 

образува досъдебно производство и прекратяват преписка 5159 от 

2020 г., тъй като прокурорът е счел, че не е налице престъпление, не 

са събрани данни, респективно не се е установило наличието от 

обективна и субективна страна на изискуемите от закона признаци 

на престъпленията по чл. 168, ал. 1 от НК или друго престъпление от 

общ характер. Счита, че съгласно чл. 350, ал. 1 от ИК право да 

гласуват за членове на Европейски парламент имат български 

граждани, които през трите месеца преди изборите са пребивавали 

трайно в Република България или друга държава – членка на 

Европейския съюз. Такъв е и настоящият случай – счита прокурорът, 

тъй като лицето е пребивавало трайно във Великобритания, която 

към датата на изборите за ЕП е била член на ЕС. В тази връзка е и 

жалбата, тъй като считаме, че превратно е тълкувана разпоредбата 

на чл. 350, ал. 1 от ИК. В настоящия случай лицето е пребивавало 

във Великобритания, но разпоредбата на ИК изрично подчертава 

какво се разбира под термина „живял”, а именно да има постоянен и 

настоящ адрес в Република България или страна – членка на ЕС три 

месеца преди изборите. Безспорно е установено по преписката, че 

лицето е с настоящ адрес САЩ, т.е. страна извън ЕС. В тази връзка 

са доводите, изложени в жалбата, изготвена от ЦИК. Колеги, моля да 

се запознаете с нея и ако нямате предложения за изменения или 

допълнения на същата, да я подложите на гласуване, госпожо 

председател, с допълнението да бъде сменено името на заместник-

председателя ЦИК в заглавието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на докладчика. Виждате жалбата. Има ли други 

предложения?  Не виждам. Моля,  процедура по гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

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

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-419 

от 25.09.2020 г. в ЦИК е постъпило постановление за отказ да се 

образува наказателно производство от 23.09.2020 г. на прокурор при 

Районна прокуратура – гр. Благоевград. Става въпрос за лице, 

упражнило правото си на глас на 26.05.2019 г. с постоянен адрес 

Благоевград, но към момента на гласуването и към 2013 г. е 

пребивавало във Великобритания в гр. Лондон, район Илинг, където 

е решило да гласува на провеждащите се на тази дата избори. 

Прокуратурата сочи в мотивите си, че съгласно чл. 33, ал. 2 

избирател, който не е вписан в списъка по чл. 31, но има право да 

гласува, се дописва в списъка от СИК след представяне на документ 

за самоличност и декларация по образец, че отговаря на условията. 

След това са посочени и изброени разпоредбите на ИК, отнасящи се 

до конкретния казус. Също така е разгледан и § 1, т. 2 от 

Допълнителните разпоредби на ИК, където е обяснено какво значи 

„живял най-малко през последните 3 месеца”. Интересно е, че след 

описанието на тази разпоредба на ИК, прокурорът при РП – 

Благоевград, прави извода, че макар формално, видно от 

приложените справки, да не е имал адресна регистрация във 

Великобритания, той реално е живял там от 2013 г., тоест през 

последните три месеца, предхождащи датата на процесното деяние, 

е живял в държава – членка на Европейския съюз, каквато към 

26.05.2019 г. е била Великобритания. Имал е българско гражданство 

и постоянен адрес в Република България и е депозирал изискващите 

се декларации по образец. След това прокурорът прави изводът, че 

от фактическа страна деянието на въпросното лице не покрива от 

обективна и субективна страна признаците на престъпление по 

чл. 168, ал. 1, разсъждава и по чл. 313, ал. 1, а именно за съставяне 

на декларация с невярно съдържание, която не е предмет на 
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днешното разглеждане и на нашата жалба, която е била сигнал към 

съответните прокуратури относно това дали същата е истинска или 

неистинска. Връзвайки обаче тези разсъждения за наличието на 

престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК, прокурорът прави извода, че 

декларацията е истинска, тъй като  С.       реално е живял в държава – 

членка на Европейския съюз, от 2013 г., като формалната липса на 

регистриран настоящ адрес във Великобритания в националната база 

данни на страната ни не променя извода за действителността на 

декларираните обстоятелства от същия. Счита, че доколкото 

последният реално е имал настоящ адрес в държава – членка на 

Европейския съюз, през последните три месеца и е имал постоянен 

адрес в Република България, то в случая липсват съставомерни 

признаци от обективна и субективна страна за престъпление по чл. 

168, ал. 1 и чл. 313. 

Накрая прокурорът счита, че с оглед обстоятелството, че 

липсата на формалните изисквания за гласуване, в случая касателни, 

формалната липса на настоящ адрес на лицето в България или друга 

страна – членка на ЕС, и упражняване на избирателно право от 

негова страна би могло да се приеме като нарушение на 

разпоредбите на ИК по смисъла на чл. 495, ал. 1. Препис от 

постановлението да се изпрател на ЦИК за извършване на преценка 

за реализиране на административна отговорност. В тази връзка 

отказват да образуват наказателно постановление и изпращат препис 

от настоящото постановление ведно с материалите по преписката на 

ЦИК по компетентност. 

Уважаеми колеги, предлагам да се обжалва постановлението 

за отказ да се образува наказателно производство, тъй като лицето 

не е имало адрес в държава – членка на Европейския съюз, или в 

България през последните три месеца преди датата на европейските 

избори. Превратно прокурорът при Районна прокуратура – 

Благоевград, тълкува разпоредбата на чл. 350, ал. 1 от ИК, както и 

§ 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ИК. Счита, че реалното 

живеене във Великобритания, която към момента е била страна – 
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членка на ЕС, представлявало и изпълвало със съдържание термина 

„живял” според ИК. Предлагам да бъде обжалвано това 

постановление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, чухте 

подробния доклад на господин Баханов. Има ли други предложения? 

Не виждам. Моля, процедура по гласуване за обжалване на 

постановлението. 

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

Кристина Стефанова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Таня 

Цанева), против – 4 (Ерхан Чаушев, Николай Николов, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева). 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Става въпрос за ЕС, гражданинът е бил 

във Великобритания, която все още е в ЕС. Очевидно се занимаваме 

с формализми „живял – неживял”, очевидно е имал адресна 

регистрация в това Обединено кралство, защото той не живее ей 

така, във въздуха, а и техните служби едва ли ще го пуснат да не е 

съответно регистриран по някакъв начин. Поради това очевидно има 

някаква регистрация в страна – членка на ЕС. Отново влизаме в 

излишен разход на административен ресурс първа степен, втора 

степен, пета степен и накрая резултатът е един и същ. Просто не 

разбирам какво става пак. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само да допълня с оглед на казаното, 

не зная дали го казах, че е с постоянен адрес в Република България, 

гр. Благоевград, и настоящ адрес Република Македония. Това е 

написано и в самото постановление, тоест в държава извън ЕС. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля при отрицателен вот да не се 

обаждаме после.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, в тази 

точка има ли други доклади? Не виждам. 

 

Преминаваме към следващата точка: 
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Разни. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. 

Едно писмо съм подготвил като чернова и се нарича брой 

избрани кметове и общински съветници. Тази информация веднага 

след изборите или 3-4 седмици след тях представихме на 

Министерството на труда и социалната политика. Тогава те, 

изпълнявайки проекта „Заедно срещу насилието” са възложили 

изграждането на базата данни на външна организация, на която 

изпратихме тези данни. Сега с писмо отново са поискали да им ги 

изпратим, но този път на главен експерт Цанев в съответния отдел, 

за да може да поддържа тази база данни. Тази служебна информация 

ни е предоставена от „Информационно обслужване” след изборите. 

Направил съм корекция в кмет на община Септември, преди време 

беше съпругът, сега е съпругата, така че делението по пол се 

променя леко с една бройка. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. Моля, процедура по гласуване на 

писмото. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам още един въпрос, поставен с 

писмо, което в моята папка е № МИ-22-35. Писмото е от госпожа К. 

Е., която възразява срещу публикуването на архива на ЦИК от 2003 

г. за местните избори. Тя е била част от листата на Партията на 

българските жени. Желае „списъкът да бъде изтеглен или заличен от 

интернет, защото това не е в унисон със Закона за защита на личните 

данни, нито говори добре за институцията, която е оставила в 

пространството такава информация“. Би трябвало да е обратно, да е 

много добре, тъй като това е архив. (Шум, реплики.) Искам да 
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отговоря, че това е част от електронния архив и в него не се 

съдържат лични данни. (Шум, реплики.) Става въпрос за списъка на 

кандидатите за общински съветници в община Кюстендил от 

Партията на българските жени от 2003 г., която е част от нашия 

архив за местните избори през 2003 г. Това не са лични данни, тъй 

като са само трите имена. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Димитров, ще подготвите писмо за следващото заседание. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-527 

от 25.09.2020 г. Писмото можете да го видите в папката с моите 

инициали под този номер. То е от фирма „Лирекс” ООД и е в 

отговор на наше запитване към тази компания, в което поставихме 

въпроса разполагат ли с машини за гласуване, каква е тяхната цена и 

какъв срок би им бил необходим за производство. В отговора, който 

може да видите, се уточнява, че „Лирекс-БГ” ООД разполага с 

разработен и действащ софтуер. Относно необходимия хардуер 

обаче са направили запитване към производител. Не се сочи 

конкретна цена. Относно срока за производство се заявява, че във 

връзка с пандемията сроковете е препоръчително да бъдат по-дълги. 

Това е отговорът, който сме получили от фирмата. Докладвам го за 

сведение. 

Следващ доклад – връщам се на доклад от предходното 

заседание – докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация” с изх. № ЦИК-09-161 от 25.09.2020 г. Към 

докладната записка е направено допълнение, което също можете да 

видите в папката с моите инициали от днес – ЦИК-09-168/1 от 

28.09.2020 г. На първо място в допълнението се уточнява, че 

офертата за обучение на двамата служители от администрацията на 

ЦИК, които отговарят за приложението на Закона за мерките срещу 

изпиране на пари, е установена, намерена след проучване в интернет 
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на аналогични оферти. Второто съществено нещо тук е, че няма 

намерени други обучения до края на годината в тази материя. 

На следващо място, представя се план-график за обучение, 

който първо трябва да приемем съгласно Вътрешните ни правила и 

едва след това да пристъпим към изпълнението му. Съгласно план-

графика, който е приложен към докладната, се предлага да се 

организира въвеждащо обучение на господата Цачев и Желязков 

(това е законов термин) до 31.12.2020 г. 

Предлагам този път две решения: първото, ЦИК да одобри 

план-графика, представен на Вашето внимание; второто – да 

разреши, да одобри разход на стойност 360 лв. за двамата с ДДС за 

извършване на обучение на 8.10.2020 г. по ЗМИП по посочената 

програма, приложена към първоначалната докладна записка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на господин Николов за утвърждаване на план-

графика за обучение по Закона за мерките срещу изпирането на 

пари. Има ли други предложения? Не виждам. Моля,  процедура по 

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

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

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам да одобрим разход в 

размер на 360 лв. с ДДС съответно за обучението на двамата колеги 

на 8.10.2020 г., което да се извърши съгласно предоставената 

докладна записка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Ако няма, моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Силва Дюкенджиева, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева,  против – 2 (Кристина Стефанова, Севинч 

Солакова). 
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Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще докладвам за 

сведение всички писма, получени по електронната поща и обобщени 

справки във връзка с произведените избори, както и относно 

подадени заявки за отпечатване на бюлетини за втория тур от 

кметовете на общините. 

Писмо, което сме получили от печатницата на БНБ с копие до 

министъра на финансите и до министъра на вътрешните работи. 

Предложен е графикът за предаване на бюлетини за втория тур. 

Изпратено е с искане за съгласуване. Предлагам да отговорим, че 

ЦИК съгласува приложения график. На 2.10.2020 г. (петък) ще бъдат 

предадени бюлетините. Писмото с копие до министъра на финансите 

и до министъра на вътрешните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

друго предложения? Не виждам. Моля,  процедура по гласуване. 

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

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Предлагам на този етап да изпратим 

копие от графика до ОИК – Тунджа, и до ОИК – Луковит, както и до 

кметовете на същите общини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, моля,  

процедура по гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Докладвам Ви писмо, постъпило от 

МФ с приложен проект на решение на МС за одобряване на 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните 
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финанси. Има информация, че Законопроектът е публикуван на 

тяхната страница, както и всички относими документи, като доклад, 

мотивите, справка за съгласувателната процедура, включително и 

справка за съответствие с европейското законодателство. Тъй като 

проектът касае изменения, с които да се отговори на работата по 

утвърждаване на по-голяма гъвкавост по отношение на фискалните 

правила в условия на пандемия, в общи линии предлагам ЦИК да 

няма бележки по законопроекта, представен така с пакета документи 

в съответствие с Правилника за организация на дейността на МС и 

неговата администрация. Не сме длъжни да пишем, след като 

нямаме бележки. Приема се, че съгласуваме без бележки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

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

Уважаеми колеги, ще Ви докладвам само за сведение 

входящи номера, свързани с произведените частични и нови избори 

на 27.09.2020 г. Това са информации за броя на секциите в 

съответните населени места, както и уведомяване на ЦИК за 

приблизителните часове на пристигане на комисиите в София. Както 

казах и преди малко, всички комисии вчера бяха приети. Сега 

докладвам за сведение следните номера: ЧМИ-06-21 от 26.09.2020 г.; 

ЧМИ-15-18/6 от 27.09.2020 г.; ЧМИ-15-18/7 от 27.09.2020 г.; ЧМИ-

15-18/8 от 27.09.2020 г.; ЧМИ-15-18/9 от 27.09.2020 г.; ЧМИ-15-

18/10, ЧМИ-15-18/11; ЧМИ-15-18/12 и ЧМИ-15-18/13 – всички от 

27.09.2020 г. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в ЦИК е постъпило 

писмо с вх. № ЦИК-00-32/17 от 25.09.2020 г. от Държавна агенция 

„Електронно управление”. Намира се в моя папка за днешното 

заседание. Представям го на Вашето внимание засега за запознаване. 
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То е в отговор на наше писмо, с което изпратихме техническата 

спецификация за специализираните електронни устройства за 

електронно машинно гласуване, като помолихме за становище от 

Агенцията. Тя е представила такова становище, въпреки че изрично 

е казала, че към настоящия момент нямат законови правомощия. 

Въпреки това са дали своите заключения. Предлагам го на 

вниманието на ЦИК и на звеното по машинното гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви покана от ЦИК на Грузия за участие в 

наблюдението на парламентарните избори, които ще се проведат на 

31.10.2020 г. Самото писмо вече беше докладвано за запознаване от 

Комисията на 23.09.2020 г. Докладвайки го сега, Ви предлагам да 

определим двама колеги, а именно колегите Димитров и Войнов да 

участват като наши представители в наблюдение на 

парламентарните избори на 31.10.2020 г. в Грузия. Допълвам, че 

ЦИК на Грузия поема разходите на участниците. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Моля специално внимание да се обърне 

на Обучителния център в Грузия, да се види структурата му, 

действията му, материалите му, и по възможност да се вземат 

материали и типа на обучение – подробен доклад. Моля специално 

да се обърне внимание на този момент с помощта на нашите колеги 

от комисията там. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: То това е и смисълът на 

пътуването, иначе другото е разходка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Моля, процедура по гласуване на 

предложението за колегите Димитър Димитров и Емил Войнов за 

присъствие на парламентарните избори в Грузия. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя 
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Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в 

папката с моите инициали е публикувана покана за участие в 

дискусия, организирана от „Прозрачност без граници” на тема 

„Основи на демокрацията. Прозрачност при финансирането на 

политическата дейност и почтеност на изборния процес в България”. 

Дискусията ще се проведе в Гранд хотел „София” на  6.10.2020 г. от 

17,00 ч. Към поканата има публикувана и програма за дискусията. 

Докладвам я за запознаване. Евентуално на следващо заседание и 

след като бъде обсъдена, ще предложа участие. 

Колеги, с вх. № ЦИК-09-145/2 от 29.09.2020 г. в папка 

„Докладна записка” е постъпила докладна записка от господин 

Цачев във връзка с извършване на профилактични прегледи на 

членовете на ЦИК и на служителите от администрацията. С 

докладна записка от 12.08.2020 г. бе прието протоколно решение за 

изпращане на писма до 6 медицински заведения във връзка с 

провеждане на профилактични прегледи, определени като формат и 

пакет. Бяха постъпили отговори от шестте дружества. В обобщената 

справка са нанесени в табличен вид ценовите предложения на 

шестте болнични заведения. Медицински център ФИ ХЕЛТ АД е 

предложил най-добрата оферта. В този смисъл е и предложението на 

господин Цачев за сключване на договор за провеждане на 

профилактични прегледи. Това е базова цена. Имаме и контролен 

лист от финансовия контрольор за сумата за 50 профилактични 

пакета – 4674 лв. ФИ ХЕЛТ в своята оферта предлагат и 

допълнителен преглед, който не е включен в нашето запитване. То е 

за допълнителен преглед от ортопед за всички, предвид статичната 

поза на работа и настъпващите промени в гръбначния стълб, на цена 

от 7 лв. Моето предложение е и този преглед да бъде включен към 

пакета, който ще добави стойност от 350 лв. над базовата цена за 

пакета. 
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Всички оферти може да видите в папка „Профилактични 

прегледи”.  

Да спомена, че в следващо заседание ще възложа на госпожа 

Манолова във връзка с постъпила оферта за допълнително 

медицинско осигуряване под формата на допълнителна застраховка 

„Заболяване” и ежегоден пакет от профилактика с медицински 

прегледи на  разположение имаме две оферти ЦИК-08-9 и ЦИК-08-

10, да бъдат анализирани в следваща докладна записка. 

Сега предложението ми е да сключим договор за провеждане 

на профилактични прегледи с Медицински център ФИ ХЕЛТ, като 

към тази цена да включим и ортопед. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на госпожа Стефанова. Има ли други предложения? Не 

виждам. Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 7 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Александър Андреев, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 6 

(Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  

Севинч Солакова и Таня Цанева).  

Колеги, други доклади? Дневният ред е изчерпан. Не виждам 

други предложения за включване. Закривам заседанието. Насрочвам 

следващото заседание за 1 октомври от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 12,50 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Силва Дюкенджиева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 


