
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 247 

   

На 6 октомври 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, Емил Войнов 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Докладват: Цветанка Георгиева, Емил Войнов 

3. Искане за изплащане на възнаграждение на ОИК. 

 Докладва: Николай Николов 

4. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

 Докладва: Ивайло Ивков 

5. Разни. 

 Докладват: Димитър Димитров, Емил Войнов, 

 Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

 Севинч Солакова, Георги Баханов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

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

Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.     

ОТСЪСТВАХА: Таня Йосифова, Йорданка Ганчева, Таня 

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

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на 

Комисията.  

 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър 

ден, колеги! Откривам заседанието на Централната избирателна 

комисия днес, 6 октомври. 

В отпуск са госпожа Ганчева, госпожа Йосифова и госпожа 

Цанева, а господин Баханов ще закъснее малко, така че очаквам да 

се включи в заседанието. 

Има качен проект на дневен ред. Моля, колеги, за допълнения 

по дневния ред. 

Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако може,  да ме включите в точка втора. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други 

колеги? Не виждам. 

Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Точка първа от дневния ред, уважаеми колеги, 

 

Точка 1. Доклад относно проведените частични и нови 

избори. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, по точка първа ще си позволя да кажа няколко 

думи. 

На 4 октомври се произведе вторият тур между кандидатите 

за кметове на кметство Карлуково и кметство Тенево. Изборите 
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протекоха нормално, без абсолютно никакви проблеми. В 

Централната избирателна комисия не постъпиха жалби нито в 

предизборния ден, нито в деня на изборите. 

Вчера и двете комисии отчетоха своите резултати. Благодаря 

от името на цялата Централна избирателна комисия на колегите от 

Общинската избирателна комисия – Луковит, и Общинската 

избирателна комисия – Тунджа, които свършиха перфектно своята 

работа. Благодаря и на колегите от секционните избирателни 

комисии. 

Има избрани кметове. Честито на новите кметове и успех в 

работата им! 

Има ли колеги, които да кажат нещо друго по тази точка? Не 

виждам. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

произведения втори тур на изборите за кметове на кметства на 4 

октомври 2020 г. предлагам резултатите от изборите да бъдат 

публикувани на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия. Съответно за кметство Карлуково в раздел „Частични 

избори 2020”, подраздел „Резултати”, а за кмет на кметство Тенево в 

раздел „Нови избори 2020 г.”, подраздел „Резултати”. Резултатите да 

бъдат публикувани и на интернет страницата на съответните 

общински избирателни комисии. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, има ли други доклади в тази точка? Не виждам. 
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Преминаваме към точка втора. Госпожо Георгиева, 

заповядайте. 

 

Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-14-37 от 5 

октомври от временно изпълняващия длъжността кмет на община 

Септември госпожа Лилия Етова. С него тя ни моли да разрешим 

достъпа до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от произведените избори за общински съветници 

и за кметове през миналата година, както и от частичните избори за 

кмет на община Септември, проведени на 27 септември 2020 г. 

Достъпът до помещението е необходим във връзка с 

извършване на строително-монтажни работи на 7 октомври, по-

точно, прекарване на електрически кабели за захранване на 

конвектори. Тези строително-монтажни работи са във връзка с 

проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Повече 

подробности по самия проект се съдържат в писмото, постъпило от 

община Септември. 

В моята папка ще намерите проект на решение, който ви 

предлагам да обсъдим и съответно да разрешим отварянето на 

запечатано помещение при изпълнение на всички изисквания, 

залегнали в наше Решение № 1244 от 30 септември 2019 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. Колеги, виждате проекта за решение за отваряне на 

запечатано помещение в община Септември. Има ли предложения 

по текста на решението? Не виждам. 

Ако няма други предложения, колеги, моля процедура по 

гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Номерът на решението е 1901-МИ. 

Други доклади имате ли, госпожо Георгиева? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Нямам други доклади в тази 

точка. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № МИ-06-606 от 2 октомври 2020 г. Писмото е от 

секретаря на община Разград и с него ни изпраща документите по 

отваряне на запечатано помещение в изпълнение на Решение № 

1893-МИ от 25 септември 2020 г. на ЦИК относно прибиране и 

съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на 

частичните и новите избори на 27 септември 2020 г. 

Изпратени са ни копия от заповедта на кмета за определяне 

на помещение за съхраняване на изборните книжа, заповедта за 

определяне на длъжностните лица от общинската администрация и 

копие от съставения протокол. 

Докладвам писмото за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Войнов. Имате ли друг доклад в тази точка? Не. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, в моята папка във вътрешната 

мрежа има един проект за отговор до кмета на община Лясковец във 

връзка с получени писма в Централната избирателна комисия, с 

които се иска отваряне на запечатани помещения по  повод проверки 

от прокуратура на Горна Оряховица. С тези писма кметът ни моли 

да му дадем разрешение за отваряне на това помещение и ни пита 

как да процедира по предоставянето на тези преписки. Проектът на 

писмо е пред вас. По същество, казваме, че няма нужда от нарочно 

решение на Централната избирателна комисия съгласно т. 1 от наше 
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Решение № 1244 и да предостави въпросните документи на 

разследващите органи. 

Моля да гласуваме изпращането на това писмо. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Чаушев. 

Колеги, виждате проектът на писмо до кмета на община 

Лясковец във връзка с извършвана проверка. Има ли други 

предложения по текста на писмото? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Господин Чаушев, имате ли друг доклад в тази точка? Не. 

Колеги, други доклади относно отваряне на запечатани 

помещения? Не виждам. 

Преминаваме към трета точка. Господин Николов, 

заповядайте. 

 

Точка 3. Доклад относно искане за изплащане на 

възнаграждение на ОИК. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

постъпило е искане с вх. № МИ-27-281 от 1 октомври 2020 г. от 

Общинската избирателна комисия – Никопол. С него те заявяват 

изплащане на възнаграждение за проведено заседание на комисията 

на 29 септември 2020 г. На заседанието са приели решение № 120-

МИ, с което са дали искана информация от Софийски градски съд по 

висящо наказателно от общ характер дело, документи и други 

заверени копия. 

Искането е комплектувано с всички необходими документи. 

Представен е протокол от заседанието, представено е приетото 
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решение. Налице е и контролен лист, заверен от финансовия 

контрольор. Преписката е комплектувана в цялост. Сумата за 

изплащане на възнаграждение на 11 членове на комисията възлиза 

на 607,81 лв. ведно с осигурителните вноски. 

Моля за протоколно решение за утвърждаване на 

изплащането на това възнаграждение за проведеното заседание. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения по предложението за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Никопол? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Друг доклад имате ли, господин Николов? Нямате. 

Колеги, други доклади в точката за изплащане на 

възнаграждения? Не виждам. 

Преминаваме към точка четвърта. Господин Ивков, 

заповядайте. 

 

Точка 4. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папката 

с моите инициали виждате три писма. Едното е до началника на 

Районно управление – Горна Оряховица, Областна дирекция на МВР 

– Велико Търново, с копие до кмета на община Горна Оряховица. 

Тук стана малко по-дългичко, но не по вина на Централната 

избирателна комисия. Ние изпратихме по компетентност искането за 

няколко лица по пет преписки до кмета, тъй като исканата 

информация се съдържа в документите, находящи се в запечатани 

помещения н тяхната територия. Кметът на Горна Оряховица върна 
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до нас и затова ние с това писмо препращаме преписката, тя е с вх. 

№ МИ-06-600 от 29 септември 2020 г. 

Така че сега изпращаме това, което е трябвало да бъде 

изпратено директно до Районно управление от кмета, ние го 

изпращаме до кмета, вместо да го връщаме отново. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Ивков. 

Колеги, има ли други предложения? Не виждам.  

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото е вх. № ЕП-09-437 от 

2 октомври 2020 г. и е по отношение на писмо от Окръжна 

прокуратура – Пловдив, до ЦИК с искана информация за едно лице. 

Виждате отговора. 

Ако разрешите, докато се запознаят колегите, да докладвам и 

следващото, тъй като са сходни. Писмото отново е до Окръжна 

прокуратура – Пловдив, Окръжен следствен отдел, до същия 

следовател. Писмата са в същия стил.  

Предлагам да гласуваме отговорите ан блок. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложенията на господин Ивков. Има и предложение да ги 

гласуваме ан блок. Не виждам други предложения. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма. 

Господин Ивков, друг доклад имате ли? 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, благодаря ви, госпожо 

председателстващ. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други доклади в тази точка? Не виждам. 

Преминаваме към пета точка – Разни. Господин Димитров, 

заповядайте. 

 

Точка 5. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо 

председателстващ! Първо ще ви помоля за протоколно решение по 

повод на вх. № ЦИК-99-151 от 5 октомври 2020 г. С него ни е 

изпратена про форма фактура на АСЕЕЕО, с която вече можем да 

заплатим сумата от 1800 евро, която е членският внос за годината. 

Проверих в счетоводството, тази сума е отделена от общия бюджет и 

е налична. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма. 

Друг доклад, господин Димитров, имате ли? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, отново ще ви помоля за 

протоколно решение, с което да отразим на страницата на ЦИК в 

подсекцията „Обществен съвет” промените, които са настъпили в 

ръководното тяло на Обществения съвет. 

Нека първо да гласуваме, че ще публикуваме протокол № 86, 

изпратен ни е, подписан е. Няма какво да го коментираме. Мога да 

го обобщя със следното. Присъствали са седем човека от целия 

съвет. Това е заседание, на което не можахме да отидем нито 

госпожа Йосифова, нито аз. Разглеждали са въпроси като това, че не 
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са архивирани предишни решения, протоколи и т.н., тоест как се 

поддържа архива. През отношение към президентското вето – това е 

следващото нещо, с което са се занимавали. И след това все пак са 

решили да направят някакъв форум, каквото предложение и решение 

имаха на предходното заседание. Те имаха идея да направят някакво 

публично мероприятие като Обществен съвет. Тъй като досега не са 

го направили, отново са се върнали към тази точка, обсъждали са 

какъв да е форматът, дали да е експертен, кого да поканят, къде да 

бъде това мероприятие, какво да се обсъжда на него. 

В общи линии това е съдържанието на протокола като цяло. 

Предлагам този протокол да бъде оповестен като част от 

документацията, която се съхранява на нашите страници. Това е 

обичайно и не виждам в него проблем.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз имам 

един въпрос – къде е проведено заседанието на Обществения съвет? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Открито е в 17,30 ч. Предполагам, 

че е тук, тъй като те за този ден и за този час бяха поискали достъп. 

Не е отбелязано, че това е в сградата, в която заседава ЦИК, но 

предполагам, че е така. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма. 

Господин, Димитров, продължете. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължаваме заниманията с 

Обществения съвет. В моята папка е писмото, с което ни уведомяват 

– нещо, което знаехме – за това, че са настъпили промени в състава. 

И молбата е на страницата на ЦИК, отнасяща се за Обществения 

съвет, да се отбележи периодът, за който ръководството на 
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Обществения съвет ще бъде в състав: Росица Матева – председател; 

Стоил Цицелков – заместник-председател; Даниел Стоянов – 

заместник-председател. 

Във втора точка на това писмо ни молят също да осигурим 

издаване на временни пропуски, каквито имат повечето членове, без 

Надежда Гологанова, Ива Лазарова и Росица Матева. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Те 

представиха ли удостоверенията за актуално състояние? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви за въпроса. В едно от 

писмата, които изпратихме при предишното ръководство, поискахме 

да бъде актуализирано състоянието, тъй като това са все пак 

обществени организации, там динамиката е значителна. Преглед на 

пълномощията не е правен от създаването, от 2014 г. 

Няма отговор на този въпрос, но ще го повторя, когато им 

отговорим на следващото писмо, което се отнася до исканията им, да 

се направи контролно преброяване и т.н. Няма да го докладвам днес. 

Оставил съм го за следващо заседание. И там втора точка от писмото 

ще бъде, че очакваме това, на което сме им обърнали внимание, че е 

належащо да го направят все пак. 

Това, което искат, е да качим информацията, която по 

някакъв начин имаме задължение да качим. А пък в писмо с 

предходен номер има искане да се отворят чувалите и т.н., което ще 

докладвам следващия път. Да обясня. Тъй като имаме сходно искане 

от „Прозрачност без граници”, днес ще се опитам да изпратя един 

отговор от шест-седем реда, който е максимално изчистен, не би 

трябвало да предизвиква никакви специални дискусии. Но това е 

следваща точка от моите „Разни”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Димитров, относно това писмо № 12-24 вие правите предложение на 

страницата на ЦИК да се качи какво?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: (Отговорът е извън микрофон.) Те 

имат някакъв списък, който ползват тогава, когато влизат на 

заседание на Обществения съвет, когато то е оповестено в тази 
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сграда. Може би трябва да се направи изричното уточнение, че този 

списък трябва да се ползва само за заседания, тъй като се оказа, че 

госпожа Матева е присъствала на някакво обсъждане в Правната 

комисия и пр. Трябва да ги предупредим, че  могат да ползват 

списъка като достъп само тогава, когато имат заседание. Това е част 

от отговора. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря на докладчика за 

изчерпателния му доклад. Предлагам му да отложим, ако е 

възможно, поне тази точка, в която да вписваме новите промени. За 

пропуските не знам, няма да взимам отношение, това не е режим, с 

който считам, че трябва да се занимават членовете на Централната 

избирателна комисия. Но да изясним тези преюдициални въпроси, 

които сме поставили с предишно наше писмо, на което няма 

отговор, преди отново да влезе този доклад и да вземем 

необходимите искани от нас от колегите от Обществения съвет 

решения. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз не възразявам. Ще напиша такъв 

текст и ще го гласуваме в следващото заседание. Той ще е съвсем 

служебен. Ще се върна към писмото, което сме им написали преди 

това и ще попитам защо те не са обърнали внимание. Това е. След 

което ще приемем този легитимен състав на ръководството и пр. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Димитров. Друг доклад имате ли в тази точка? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Писмото на господин Славов. То 

също предизвика в началото известни спорове в първия си вариант. 

Сега се намира в моята папка като „Асоциация „Прозрачност”. 

Господин Славов е изпълнителен директор. Текстът е кратичък. 

Уведомяваме ги, че достъп до чувалите с изборни книжа и 

материали (да припомня, че те искаха такъв достъп да им бъде 

организиран по някакъв начин) може да бъде постановен със 

съдебен акт от компетентен съд  по повод на конкретно дело, 
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образувано във връзка с оспорване на изборен резултат. Съдията 

назначава вещи лица, които установяват съответствието между 

съдържанието на чувалите и записа в протоколите на секционната 

избирателна комисия. 

В чл. 57 изчерпателно са изброени правомощията на ЦИК. 

Това е съдържанието на писмото. Има го като текст в същата 

папка. Съкратил съм отговора по същество. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може ли 

да направя едно предложение - господин Димитров, може ли да 

оттеглите доклада? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Той скоро ще прележи един месец, 

но добре, ще го оттегля. Опитвам се вече за втори път да го внеса и 

този път е с възможно най-чистата формулировка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад имате ли, господин Димитров? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За днес – не. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № ЦИК-00-512-9 от 2 октомври 2020 г. Писмото е от 

председателя на Държавната агенция „Електронно управление”, 

може да го видите в моята папка, и е относно Проект на техническо 

задание за изграждане и внедряване на пилотна система за 

дистанционно електронно гласуване. 

С писмото Държавната агенция „Електронно управление” 

очакват да получат информация от Централната избирателна 

комисия относно техническите изисквания към хардуерната и 

софтуерната част на системата за дистанционно електронно 

гласуване и за реда за осъществяване на електронната 

идентификация на избирателите, за да може Държавната агенция 

„Електронно управление” като възложител на Проект за изграждане 

и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно 

гласуване да отрази изискванията в техническото задание. 
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Писмото е обсъдено на работна група „Дистанционно 

електронно гласуване” и след обсъждането съм подготвил отговор 

до Държавната агенция „Електронно управление”, който може да 

видите в моята папка. В него се казва, че проектът „Изграждане и 

внедряване на пилотна система за дистанционно електронно 

гласуване” се изпълнява от Държавната агенция „Електронно 

управление” и след като проектът бъде изпълнен от Държавната 

агенция „Електронно управление” и системата бъде изградена, 

впоследствие може да бъде използвана за експериментално 

дистанционно електронно гласуване. Както и че Изборният кодекс 

не вменява задължения на Централната избирателна комисия 

относно проекти, изпълнявани от други организации. И споменавам, 

че като партньор по проекта сме приели становище относно 

техническото задание, което е изпратен на Държавната агенция 

„Електронно управление” с писмо. 

Предлагам да обсъдим писмото и ако няма възражения, да го 

изпратим. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Войнов.  

Колеги, чухте доклада на господин Войнов. Има проект на 

отговор до господин Темелков. 

(Обсъждане извън микрофон.) 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм във втория абзац последното 

изречение да отпадне. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има проект на писмо. Господин Войнов направи една корекция – 

последното изречение от втория абзац да отпадне. Има ли други 

предложения по текста на писмото? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 
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Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли, господин Войнов? Благодаря ви. 

Следващ докладчик е госпожа Стефанова, но тя в момента не 

е в залата. 

В тази точка аз съм на ред. Колеги, искам да докладвам за 

сведение, че с вх. № ЧМИ-06-29 от 4 октомври Общинската 

избирателна комисия в Тунджа ни е изпратила писмо, че има 

образувани три секции със съответните номера и че са получени 

бюлетините и изборните книжа и материали без проблеми. 

Второто писмо, което също искам да докладвам за сведение, е 

с вх. № МИ-08-124 от 1 октомври. Изпратено ни е от Общинската 

избирателна комисия в Никопол, без придружително писмо. 

Изпратили са ни само копия от разпореждане на Софийски градски 

съд и протокол от проведено заседание заедно с решението. 

Колегите от Никопол са предоставили информация на съда по 

съответното наказателно дело. Докладвам го, както казах, за 

сведение. Благодаря. Нямам друг доклад. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам първо за госпожа 

Стефанова, която ме помоли. Получили сме отговор от 

„Информационно обслужване” въз основа на наше писмо, с което 

сме направили предложения по отношение на интернет страницата, 

че са изпълнили и дават съответните уточнения. Нашето писмо 

касаеше най-вече предложения в рубриката „Решения”. За сведение 

ви го докладвам. 

Едно писмо ви предлагам да изпратим до председателя на 

Комисията по досиетата за промените в съставите на общинските 

избирателни комисии – новоназначените за членове на ОИК в 

периода от 25 април до 1 октомври 2020 г. Моля да видите проекта 

на писмо с приложената информация за новоназначените членове на 

ОИК за извършване на проверка. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на писмото. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писма, 

приложени към докладна записка, с която се предлага да бъдат 

уведомени всички общини, които са получили чрез трансфер 

средства от бюджета на Централната избирателна комисия за 

изплащане на възнаграждения за заседания и дежурства на 

общинските избирателни комисии за 2020 г.  

Писмата са приложени към докладната, както ви казах, 

предлагам ви да изпратим тези писма в изпълнение на указание на 

министъра на финансите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на госпожа Солакова. Има ли други предложения? Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от общините получаваме 

информация за отваряне на запечатаните помещения, където имаше 

избори на 27 септември за кметове. Обобщената справка ще бъде 

публикувана във вътрешната мрежа. Докладвам ви ги за сведение с 

една обща справка. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад, госпожо Солакова? Нямате. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, във връзка с решението, 

което гласувахме за достъп до запечатано помещение в община 

Септември ви предлагам да изпратим и едно писмо (текстът на 

писмото е в моята папка), с което да обърнем внимание на 

общинската администрация, че подобни искания за отваряне на 

запечатани помещения следва да бъдат изпращани своевременно в 

Централната избирателна комисия в срок, достатъчен за приемане на 

съответното решение. Както ви докладвах, писмото с искане за 

достъп е постъпило вчера, на 5 октомври, а самият достъп ще се 

осъществи утре, на 7 октомври. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Георгиева. Има ли други 

предложения по текста на писмото? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Друг доклад, госпожо Георгиева, имате ли? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Нямам, благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. Имам 

доклади по точка 4 от дневния ред. 

С вх. № ЕП-09-430 от 30 септември 2020 г. от Окръжен 

следствен отдел – Плевен, желаят да им изпратим по тяхно 

досъдебно производство избирателен списък за гласуване извън 

България в изборите за членове на Европейския парламент в Бейрут, 
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Ливан, и допълнителната страница към списъка за гласуване извън 

страната в изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България и декларация от едно лице с посочен ЕГН, три 

имена и адрес, даже и имената на майката и бащата и единните им 

граждански номера, който е гласувал под № 37 в допълнителната 

страница в Бейрут, Ливан. Искат и декларацията на това лице. 

Преписката е комплектувана с исканите документи. 

Предлагам с изготвено придружително писмо да изпратим на 

Окръжен следствен отдел – Плевен, исканите документи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изпращане на исканите документи. Има ли 

други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото е вх. № ЕП-09-431 от 

1 октомври 2020 г. от Окръжен следствен отдел – Пазарджик. Във 

връзка с досъдебно производство желаят да им изпратим списък на 

членовете на секционна избирателна комисия в Молдова, Тераклия, 

където е допуснато за гласуване на 26 май 2019 г. в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България лицето К. 

Желаят на председателят и членовете на секционната избирателна 

комисия да бъдат отбелязани единните граждански номера и адреси 

за призоваване.  

Ние с адреси не разполагаме. Изпращаме им с 

придружително писмо, което моля да гласувате, решенията за 

назначаване на членовете на въпросната секционна избирателна 

комисия в Молдова, Тераклия, както и заверено копие от протокола 

на секционната избирателна комисия в избирателна секция № 132 в 
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Тераклия, Молдова, където са посочени три имена на членовете на 

секционната избирателна комисия. 

Това е предложението ми за писмо, което да изпратим ведно 

с исканите документи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на господин Баханов. Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото е вх. № ЕП-09-434 от 2 

октомври 2020 г. от Окръжен следствен отдел в Окръжна 

прокуратура – Перник. То е по отношение на досъдебно 

производство, образувано с постановление на Районна прокуратура 

– Перник, и указания на наблюдаващия прокурор. Желаят да им 

предоставим информация в писмен вид, а именно справка от 

Централната избирателна комисия на Република България за 

членовете на секционната избирателна комисия за провеждане на 

избори за членове на Европейски парламент от Република България 

на 26 май 2019 г. извън страната (чужбина), Обединени арабски 

емирства, Генерално консулство на Република България в гр. Дубай 

и да се изпратят три имена, ЕГН, актуален адрес и актуални 

телефони за връзка на членовете на секционната избирателна 

комисия. 

Отново им изпращаме това, което има в Централната 

избирателна комисия, а именно заверено копие от протокола във 

въпросната секция № 142 в Дубай, Обединени арабски емирства, 

където са отбелязани трите имена на членовете на секционната 

избирателна комисия, както и решенията за назначаване на 
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въпросните членове на секционната избирателна комисия в 

Обединени арабски емирства, Дубай. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на господин Баханов за изпращане на 

документите. Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И още един доклад. Входящият номер е 

ЕП-09-436 от 2 октомври 2020 г. от Районна прокуратура – Плевен, 

до председателя на ЦИК, София, Стефка Стоева. Явно нямат 

актуални данни колегите от Плевен по отношение на персоналните 

промени в Централната избирателна комисия, но въпреки това е на 

вниманието на ЦИК. Желаят във връзка с извършваща се проверка в 

Районна прокуратура – Плевен, да бъде изготвено становище 

относно едно лице с посочен ЕГН, живущо в гр. Плевен, във връзка 

с гласуване на същото във Великобритания, Саутхемптън, в 

избирателна секция № 0026, записан в допълнителната страница под 

№ 40.  

Желаят и информация дали лицето е заявявало 

предварително не по-късно от 30 дни преди изборния ден в писмена 

форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено 

лично чрез писмо до дипломатическото или консулското 

представителство на Република България във Великобритания или 

чрез електронно заявление пред интернет страницата на ЦИК. И да 

се посочат всички данни за председателя и членовете на СИК № 26 

във Великобритания. 

Във връзка с това искане е подготвено писмо до господин 

Ивайло Филипов, изпълнителен директор на „Информационно 
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обслужване” АД, с което го информираме за направеното искане от 

Районна прокуратура – Плевен, и го молим да извърши проверка и 

да ни предостави информация дали въпросното лице е подавало 

заявление по чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс, че желае да гласува 

извън страната. След извършената проверка на избирателно право 

включен ли е в списъка за гласуване извън страната. 

Прилагаме и въпросното писмо от прокуратурата. Тук 

колегите са подготвили и протокола на секционната избирателна 

комисия. Но предлагам първо да стигне писмото до господин 

Филипов, като дойде информация от него, тогава да се комплектува 

преписката и да се изпрати като отговор изцяло с всички 

необходими документи на Районна прокуратура – Плевен. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Една автокорекция, колеги. Последното 

изречение от писмото, което виждате, предлагам да бъде 

премахнато. Тоест информацията, която искаме да ни бъде 

предоставена от „Информационно обслужване” АД, е само след като 

извършат проверка, да ни предоставят информация дали това лице е 

подавало това заявление по чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс, че 

желае да гласува извън страната. Дотук. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Баханов. 

Колеги, има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Друг доклад, господин Баханов? 
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Колеги, други доклади за включване в дневния ред? Не 

виждам. 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващо заседание 

за 8 октомври, 10,30 ч.  

След малко ще проведем работна група. Благодаря ви. 

 

(Закрито в 11,45 ч.) 

 

 

 

   ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Силва Дюкенджиева 

 

   СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стойка Белова 


