
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 246 

 

На 1 октомври 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Силвия Стойчева, 

Ерхан Чаушев 

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Димитър Димитров 

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

наказателни преписки. 

Докладва: Мария Бойкинова 

4. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Докладват: Мирослав Джеров, Георги Баханов  

5. Разни. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 
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Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов,  Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Александър Андреев. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на 

комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър ден, 

уважаеми колеги. Откривам заседанието на Централната 

избирателна комисия на 1 октомври 2020 г. Налице е необходимият 

кворум.  

В платен отпуск е господин Александър Андреев. 

Има качен във вътрешната мрежа проект на дневен ред. Моля 

колегите да се запознаят. Има ли предложения за допълване на така 

предложения дневен ред? Не виждам колеги, желаещи да бъдат 

включени допълнително в дневния ред. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред: 
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1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от секретаря на община 

Бургас, с което ни изпраща заповед на кмета на община Бургас за 

отваряне на запечатано помещение, протокол от комисията, 

назначена със същата заповед. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви,  

господин Арнаудов. Имате ли друг доклад? Не, благодаря. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам 

постъпило искане за отваряне на запечатани помещения от кмета на 

община Борован. Искането е с цел преместване на изборни книжа и 

материали от едно помещение в друго и предаване на „Държавен 

архив“ – Враца, на изборните книжа и материали от първи и втори 

тур на местните избори през 2015 г., както и от частичните избори 

през 2017 г. 

Предлагам да изпратим писмо до кмета на община Борован, с 

което да го уведомим, че достъпът до запечатаните помещения се 

извършва със заповед на кмета на общината, без да е необходимо 

разрешение от Централната избирателна комисия, и съответно за 

извършените действия следва да бъде информирана Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други 

предложения? Виждате проекта на писмо до кмета на община 

Борован. Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви,  

госпожо Стойчева. Имате ли други доклади? Не, благодаря. 

Уважаеми колеги, други доклади относно запечатани 

помещения?  

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, получили сме искане за 

отваряне на запечатано помещение от кмета на община Исперих с 

вх. № ЦИК-14-12 от 17.09.2020 г. Кметът иска разрешаване на 

достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали, поради ремонт. Моли да му разрешим да бъде 

отворено запечатаното помещение и съответно книжата да бъдат 

прехвърлени в друго помещение. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има проект 

на решение. 

Предлагам на основание наше Решение № 1244-МИ да 

разрешим достъпа до запечатаното помещение с цел прехвърляне на 

книжата и материалите в друго помещение, като се спазят всички 

изисквания на Решение № 1244-МИ. Съставените протоколи и 

заповедите на кмета съответно да бъдат изпратени на ЦИК. 

Моля да гласуваме решение за отваряне на запечатаното 

помещение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на господин Чаушев. Има проект за решение 
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за отваряне на запечатано помещение в община Исперих. Има ли 

други предложения? Не виждам. 

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1900–МИ. 

Друг доклад имате ли в тази точка, господин Чаушев? Не. 

Благодаря. 

Колеги, други доклади в точката с искания за отваряне на 

запечатани помещения? Не виждам. 

 

Продължаваме с точка втора от дневния ред: 

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

искане за изплащане на възнаграждения от Общинска избирателна 

комисия – Мездра, с вх. № МИ-27-278 от 29.09.2020 г. Искането е за 

изплащане на възнаграждение за проведено едно заседание и две 

дежурства. 

Заседанието е проведено на 17.09.2020 г. Присъствали са 

председател, заместник-председател, секретар и седем членове и е 

във връзка с постъпил сигнал от група общински съветници срещу 

общинска съветничка, за която те считат, че е в конфликт на 

интереси. 

Едното дежурство е проведено преди заседанието – на 

11.09.2020 г. – от заместник-председател и двама членове във връзка 



6 

 

с подготовка на заседанието и извършване на необходимите 

проверки преди това. А второто дежурство е на 21.09.2020 г., дадено 

от председател и един член във връзка с окомплектоване на 

преписката и изпращането й на КПКОНПИ.  

Преписката съдържа всички необходими документи, 

включително контролен лист и счетоводна справка. Сумата е 

831,25 лв. Предлагам ви да одобрим исканата сума за Общинска 

избирателна комисия – Мездра, за проведено едно заседание и две 

дежурства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, 

госпожо Георгиева. 

Колеги, има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на възнагражденията на ОИК – 

Мездра. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

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

Предложението се приема. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Искам да докладвам искане от Общинска 

избирателна комисия – Сухиндол, постъпило с писмо с вх. № МИ-

27-280 от 30.09.2020 г. Искането е за изплащане на възнаграждение 

за едно заседание, което се е състояло на 02.09.2020 г. На това 

заседание са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и осем членове, тоест, пълният състав на 

комисията. В дневния ред е разгледано предложение за прекратяване 

на мандата на общински съветник. Със съответното решение № 64 е 
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прекратен този мандат и е гласувано заместването на прекратения 

мандат със следващия от листата.  

Имаме счетоводна справка и контролен лист и т.н. Общата 

сума, която се иска, е 661,08 лв. 

Предлагам да гласуваме изплащането на тази сума. Всичко е 

окомплектовано. Между другото, решението, протоколът и прочее 

са качени на сайта на Общинска избирателна комисия – Сухиндол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря ви, 

господин Димитров. 

Колеги, има ли други предложения по искането за изплащане 

на  възнаграждение на ОИК – Сухиндол? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви искане 

за изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна 

комисия – Велико Търново. Искането е за четири дежурства и едно 

заседание, като на това заседание е прието решение във връзка с 

отказ от встъпване в пълномощията като общински съветник и 

обявяване за избран за общински съветник следващият кандидат от 

листата на „Алтернатива на гражданите“. Общата сума е 1247,54 лв.  

Предлагам да я одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада за искането за изплащане на възнаграждение на ОИК – 
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Велико Търново. Има ли други предложения освен предложението 

на докладчика?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Баханов, заповядайте в тази точка. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-279 от 

29.09.2020 г. по електронната поща на адреса на Централната 

избирателна комисия е постъпило искане за изплащане на 

възнаграждение на членове на ОИК – Банско. Искането е във връзка 

с дадено дежурство от председател и член на 11.09.2020 г., които са 

дали целодневно дежурство за отваряне на помещението на ОИК – 

Банско, в сградата на Общинска администрация – Банско, за 

намиране и включване на компютърната техника на ОИК – Банско, 

съответно за издирване на актуалната информация за изготвяне на 

необходимите справки и за съставяне на придружителните писма 

към Районно управление – Банско.  

Дежурството е на основание т. ІV, т. 6, буква „г“ от Решение 

на Централната избирателна комисия № 1685-МИ от 20.11.2019 г.  

Тук, в това заявление е направено искане за заплащане освен 

на дежурството на председателя и заплащане на транспортните 

разходи на същия, тъй като постоянният му адрес е в гр. София, за 

разходите от София до Банско и обратно, които възлизат на 70 лв. 

Предлагам да вземем решение, с което да изплатим исканата 

сума за дежурство от председател и член на ОИК – Банско, която е в 

размер на 117,04 лв. с осигурителните вноски. 
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А що се касае до направеното искане за изплащане на 

транспортните разходи на председателя на същата дата – 

11.09.2020 г., да препратим същото в тази му част към кмета на 

община Банско. 

Това е предложението ми. 

Само да кажа, че има контролен лист от счетоводството и 

счетоводна справка от счетоводството на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на господин Баханов за изплащане на възнагражденията на 

ОИК – Банско, и съответно за частта за възнагражденията за 

транспортните разходи, която да бъде препратена чрез писмо до 

кмета на община Банско. Има ли други предложения? 

Колеги, ако няма други предложения, моля, процедура по 

гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Баханов, друг доклад имате ли в тази точка? 

Нямате. 

Уважаеми колеги, има ли други доклади с искания за 

изплащане на възнаграждения? Не виждам. 

 

Колеги, преминаваме към трета точка от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали се намира справка за насрочени 

дела за периода 05.10.2020 г. до 09.10.2020 г.  включително, а това са 

три дела. По две дела нямаме упълномощаване, поради което ви 

моля да гласуваме упълномощаването на юрисконсулт Радославова 

да осъществи процесуално представителство от страна на 

Централната избирателна комисия по дело № 4712/2020 г. по описа 

на Софийски районен съд, 18 състав, насрочено за 05.10.2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на госпожа Бойкинова за упълномощаване на 

юрисконсулт Радославова. Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, моля да 

упълномощим юрисконсулт Желязков да осъществи процесуално 

представителство от страна на Централната избирателна комисия по 

дело № 12315/2019 г. по описа на Софийски районен съд, 20 състав, 

насрочено за 11.10.2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за упълномощаване на 

юрисконсулт Желязков. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, има ли други доклади в тази точка? Не 

виждам. 

 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви няколко писма 

от Областна дирекция на МВР – Велико Търново, със съответните 

отговори. 

Първото е с вх. № МИ-04-02-43 от 17.09.2020 г. В тази връзка 

съм изготвил като отговор писмо. Във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали можете да се запознаете със съдържанието му под 

№ 4654. 

Ще ви докладвам писмата ан блок. На второ място отново е 

писмо от Областна дирекция на МВР – Велико Търново. Входящият 

номер е МИ-04-02-44 от 17.09.2020 г. Отново в тази връзка съм 

изготвил писмо, което се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали под № 4655. Можете да се запознаете с него, като в 

него правя една корекция. Първият абзац е заличен. Входящият 

номер е не МИ-04-02-44, а МИ-04-02-41. Моля да се запознаете и с 

неговото съдържание. 

Отново докладвам писмо от Областна дирекция на МВР – 

Велико Търново, под № МИ-04-02-47 от 17.09.2020 г.  

С оглед направената корекция ще оттегля доклада за 

следващо заседание. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, 

господин Джеров. Друг доклад имате ли в тази точка? Заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: В тази точка ще ви докладвам, 

колеги, писмо с вх. № ЕП-04-02-321 от 28.09.2020 г. от ОД на МВР – 

гр. Пазарджик.  

В тази връзка съм изготвил едно писмо под № 4671 с 

данните, които се изискват да бъдат изпратени във връзка с 

разследването по досъдебно производство. Писмото е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. 

Моля да се запознаете и, ако нямате предложения... 

Оттеглям и този доклад. 

На последно място, колеги, връщам на доклад от предходна 

дата преписка с вх. № МИ-04-02-37/1 във връзка със запитване от 

ОД на МВР – Велико Търново по отношение на… 

Благодаря ви, колеги. Оттеглям докладите си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви,  

господин Джеров. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

докладвано от мен на предходно заседание постановление за отказ за 

образуване на наказателно производство с вх. № ЕП-09-414 от 

21.09.2020 г., по което беше взето решение същото да се обжалва, 

тъй като мотивът на прокурора за отказ да образува досъдебно 

производство – това е прокурор при Районна прокуратура – Айтос – 

тъй като ставаше въпрос за едно лице, което е с постоянен адрес в 

Република България, но настоящ адрес в Северна Македония, което 

е живяло от 2000 г. до 2020 г. постоянно в Република Гърция и е 

упражнило правото си на глас в гр. Ханя. 

Мотивът беше превратното тълкуване на термина „живял“, 

като прокурорът считаше, че местоживеенето представлява 

фактическо пребиваване на определена територия за относително 
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продължителен период от време, в която лицето трайно се е 

установило на тази територия, без това да е свързано с необходимост 

от регистрация. Това беше мотивът за обжалването на това 

постановление. 

Има протоколно решение за обжалване. Но след подготовката 

на жалбата се установи, че същото лице е заявило по електронен път 

желанието си да гласува в гр. Ханя, Република Гърция, и е било 

вписано в основния списък. Така че то явно е действало със 

съзнанието, след като било вписано в основния списък, а не 

дописано, и попълва декларация, че има правото да гласува.  

Във връзка с доклада, който цитирах преди малко, че се е 

установило, че лицето фигурира в основния списък за гласуване в гр. 

Ханя, Република Гърция, предлагам да се отмени протоколното 

решение на Централната избирателна комисия от предходното 

заседание и същото това постановление за отказ да остане за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на докладчика. Има ли други предложения? Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 

Друг доклад имате ли,  господин Баханов? Да, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали има изготвена жалба чрез Районна 

прокуратура – Благоевград, до Окръжна прокуратура – Благоевград, 
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от Силва Дюкенджиева като заместник-председател, по отношение 

на едно постановление от предходното заседание на Централната 

избирателна комисия. Постановлението е за отказ да се образува 

наказателно производство от прокурор при Районна прокуратура – 

Благоевград. 

Моля да го погледнете и, ако няма предложения за 

допълнение или изменение, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на господин Баханов. Жалбата е качена във вътрешната 

мрежа в папка с инициалите на господин Баханов. Моля да се 

запознаем. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само да допълня, че заедно с жалбата 

да се изпрати – тъй като ни е изпратена цялата прокурорска 

преписка в оригинал, доколкото виждам – на Районна прокуратура – 

Благоевград. Тя е чрез Районна прокуратура – Благоевград, като към 

жалбата да се изпрати и цялата преписка, която е доста обемиста. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – 3 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Друг доклад, господин Баханов, имате ли? Колеги, други 

доклади в тази точка? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз имам да докладвам във връзка с 

производства от изборите за Европейски парламент. Искат ни 
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документи. Преписката е под № ЕП-09-420 от 25.09.2020 г. от 

Окръжна прокуратура – Пловдив. Искат информация дали 

гражданин е подавал заявление по електронен път № 16 и съответно 

искане на поредица от документи по отношение на избирателния 

списък, декларации, изборната секция и дали е включен или не е 

включен.  

Предлагам като начало по тази преписка да изпратим едно 

писмо до „Информационно обслужване“ АД с искане да проверят 

дали гражданинът е подавал заявление по чл. 16, ал. 1 от Изборния 

кодекс. После ще комплектуваме останалите документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на господин Чаушев. Има ли други предложения? Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Чаушев, за следващия Ви доклад. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пак във връзка с изборите за Европейски 

парламент сме получили писмо от Окръжна прокуратура – 

Кърджали. Искат се документи във връзка с производство – копие от 

списък на гласували извън страната, допълнителна страница, 

декларации. Предлагам да се изпратят съответните документи до 

Окръжна прокуратура – Кърджали, по отношение на гласуване на 

гражданин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други 

предложения? Не виждам. 
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Моля, процедура по гласуване за изпращане на документи на 

Окръжна прокуратура – Кърджали. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, Емил 

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

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 

Други доклади, колеги, в тази точка? Не виждам. 

Колеги, прекъсваме заседанието за десет минути.  

 

(След прекъсването) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателна комисия. 

Преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Разни. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № ЦИК-07-121 е получено едно писмо от 

Европейската комисия, Дирекция „Правосъдие и потребители“, с 

което ни информират, че провеждат проучване на тема 

„Въздействието на новите технологии върху свободните и честни 

избори“. Съответно са ни предоставили и един въпросник, който ни 

молят да попълним. Крайната дата е 15.10.2020 г. 

Затова аз предлагам въпросникът да бъде преведен, 

Централната избирателна комисия да може да се запознае с него и да 

отговори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли, колеги, 

други предложения? 
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Моля, гласувайте протоколно решение за извършване на 

превод. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Първото е за сведение. Това е едно писмо, което 

сме получили от ДАЕУ, тъй като Европейската комисия, 

съответната структура, ще извърши някакво изследване на „тайни 

клиенти по методологията „Бенчмарк“. Това писмо е разпространено 

до всички министерства, всички централни ведомства, които имат 

отношение към електронното управление, откъдето е и писмото. 

Предлагам да го разпределим за запознаване на госпожа 

Радостина Цветанова. Ние нямаме какво да предприемем. Просто тя 

да прецени какво означава „таен клиент“ по смисъл на това, за което 

ни уведомяват. 

Докладвам го за сведение. 

Следващото писмо е отговор на искането на госпожа К. Е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Господин 

Димитров, само уточнение. Предишното Ви докладване е за 

сведение? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За сведение, така го и записах като 

окончателна резолюция. 

Второто нещо, което искам да докладвам, е проект за писмо-

отговор   на   госпожа Е., за  която преди докладвах, че желае да 

бъде заличено името й от архива на ЦИК, свързан с местните избори 
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от 2003 г. Там тя е регистрирана като кандидат от листата на Партия 

на българските жени в община Кюстендил. 

Проектът за отговор е качен във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание и гласи следното: 

„В отговор на Ваше писмо № … Ви информираме, че листата 

на кандидатите за общински съветници е публикувана в архива на 

ЦИК като част от архивираните документи за всички избори след 

2003 г. Архивът не съдържа информация, включително вашето име, 

в която са оповестени лични данни по смисъла на общата разпоредба 

на Закона за защита на личните данни.“ 

Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада и предложението за отговор на  господин Димитров. Има ли 

други предложения по текста на писмото с направените корекции? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. Искахте думата. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с докладвана 

покана от предходно заседание, отправена от Асоциация 

„Прозрачност без граници“, за участие в дискусия с тема „Основи на 

демокрацията, прозрачност при финансирането на политическата 

дейност, отчетност на изборния процес в България“ на предходно 

заседание в работна група обсъдихме участието на господин 

Димитров и господин Николов. Призовавам и други колеги, които 

желаят, да се включат в дискусията, която ще се проведе на 

06.10.2020 г., вторник, от 17,00 ч. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А поначало, щом е дискусия, няма ли 

да кажем какво е становището на ЦИК? Това е дискусия?!? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Заповядайте, 

господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз съм уточнил, че мога да 

присъствам, без да взимам отношение по какъвто и да е въпрос, най-

малко пък от името на ЦИК. Тоест, присъствам като публика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има 

предложение от госпожа Кристина Стефанова за участие на двама 

колеги. Има ли други предложения? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам колегите, които са 

изявили желание да участват, да представят своята концепция, за да 

може Централната избирателна комисия да изрази становище за 

участие в тази дискусия, свързана с финансирането на 

политическите партии, с мястото на Централната избирателна 

комисия в този процес и изобщо визията на ЦИК по отношение на 

дискусионната тема, описана в поканата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз искам да допълня, че темата 

на дискусията е също така и актуални проблеми, необходими 

промени в законодателството по изборния процес в България. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Още повече, моля да чуем 

становището, госпожо Стефанова, на Централната избирателна 

комисия по отношение на промени в законодателството, свързани с 

разглежданата тема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Точно заради 

въпросната тема, която ще бъде разглеждана, моето лично мнение е, 

че ЦИК трябва да има официално становище, което да бъде 

изложено от двамата колеги, които искат да участват. 
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Колеги, има предложение на госпожа Стефанова за участие 

на двама колеги – господин Николов и господин Димитър Димитров. 

Други предложения има ли? Има ли, колеги, други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 6 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Кристина Стефанова, Николай Николов, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – 11 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова).  

Предложението не се приема. 

 Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

00-500/18 от 30.09.2020 г. Писмото е от F-Secure Product Bulletin и с 

него ни информират, че на 31.12.2020 г. приключва поддръжката и 

не може да се гарантира функционалността на програмата lnternet 

Gatekeeper, версия 5.00 до 5.40. Ако бъдат открити проблеми, 

решението за поддръжка ще бъде настройване до версия 5.50. 

Докладвам писмото за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Докладът на  

господин Войнов беше за сведение. Имате ли друг доклад, господин 

Войнов? Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, аз ще докладвам. Постъпили са преписи от 

укази на президента на Република България – Указ № 198 от 

28.09.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община 

Мъглиж. Изборите са насрочени за 28.02.2021 г.; следващият е Указ 

№ 204 от 29.09.2020 г. за частичен избор за кмет на кметство Боян, 

община Венец, област Шумен – също на 28.02.2021 г.; третият Указ 

е № 197 от 28.09.2020 г. и е за частичен избор за кмет на кметство 

Слънчево, община Аксаково, област Варна, насрочен за 28.02.2021 г.  
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Ще бъде изготвена впоследствие хронограма за тези частични 

избори. Докладвам указите за сведение. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо с приложени документи за отваряне на запечатано помещение 

в община Септември по повод произведения частичен избор за кмет 

на община Септември. 

Докладвам ви и принципно да приемем решение за 

представяне на обобщена справка, за да не докладваме за всичките 

общини, в които имаше частични или нови избори на 27.09.2020 г., 

включително и втори тур в неделя в кметство Тенево, община 

Тунджа, и в община Луковит, за представяне на вниманието на ЦИК 

на една обща справка.  

Докладвам ви една докладна записка с вх. № ЦИК-09-164 от 

24.09.2020 г. с предложение за извършване на годишна 

инвентаризация. Приложен е проект на заповед и предложен състав 

на комисията за извършване на инвентаризацията. Тъй като в 

докладната записка няма мотиви за извършване на инвентаризацията 

в периода 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г., в докладната не са посочени 

и редът и начинът за извършване на инвентаризацията, докладвам ви 

го за сведение. Ще върна за допълнение тази докладна и представяне 

на допълнителна информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, на предходното заседание 

докладвах една искова молба, която е постъпила с правно основание 

чл. 256 от Административнопроцесуалния кодекс в Централната 

избирателна комисия. По нея е образувано дело № 7892/2020 г. пред 

Административен съд – София-град. По тази искова молба ние 
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имаме право в 14-дневен срок да изразим становище във форма на 

отговор на исковата молба.  

Подготвил съм отговор на исковата молба, който е кратък – 3 

страници и половина. Ще моля да се запознаете. Основната теза в 

този отговор е, че всъщност, за да се направи извод, че е налице 

чл. 256, ал. 1, следва да са налице такива фактически бездействия от 

страна на който и да е било административен орган, които са по 

повод неизпълнение на задължения, предвидени в нормативен акт. 

Изборният кодекс не предвижда изрично във всеки един свой 

текст какви фактически действия следва да извърши Централната 

избирателна комисия по повод организацията на машинното 

гласуване. Следователно, не може да се направи извод, че имаме 

неизпълнение на задължения за фактически действия. 

В този смисъл, както уточнихме и на работното заседание, се 

уточни, че е налице и съдебна практика между същите страни по 

аналогични казуси, която цитираме, и предлагам да бъде приложена. 

Предлагам обаче във връзка с приложенията да остане само 

решението от 08.07.2019 г. на Административен съд – София-град, 

което е влязло в сила. А другото решение да бъде заличено. 

Разбира се, навсякъде в отговора от близо 4 страници сме 

използвали термина „ищец“, тъй като това е особено производство и 

има препратка, която макар и косвена, е към разпоредбите на 

Гражданско-процесуалния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухме 

доклада на господин Николов. Моля да се запознаем и да го 

обсъдим. Колеги, има ли предложения по проекта за отговор? 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, предлагам да се направи 

една корекция на стр. 2, която касае всъщност допустимостта на 

предявения иск и във връзка с посочено качество. Предлагам да 

отпадне абзац втори от ІІ. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения по така предложения проект за отговор на 

жалбата? 

Колеги, ако няма други предложения, моля, процедура по 

гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Николов, имате ли друг доклад? Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, в точка „Разни“ също ви 

докладвам едно писмо. Можете да го видите във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали. То е от гражданина И. П., получено с вх. 

№ ЦИК-11-84 от 30.09.2020 г. Докладвам писмото за сведение. 

И друг въпрос, който имам да докладвам, също за сведение. 

Докладвам, че с вх. № ЦИК-00-516/1 от 30.09.2019 г. по 

повод изпълнение на решение на ЦИК от предходното заседание е 

постъпило потвърждение по заявка за участие в семинар по Закона 

за мерките срещу изпиране на пари на двамата служители в 

администрацията. Така че, направена е заявка и е потвърдена 

същата. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг доклад 

имате ли, господин Николов? Не. 

Уважаеми колеги, има ли други изказвания, други точки за 

включване? Няма. Колеги, друг доклад? Няма. 

Тъй като изчерпахме точките от дневния ред, закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия.  
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Следващото заседание на ЦИК ще бъде обявено 

допълнително във връзка с произвеждането на втория тур на 

частичните избори в двете населени места.  

Централната избирателна комисия ще проведе работна група. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 12,15 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Силва Дюкенджиева 

 

   СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 

 


