
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 248 

 

На 8 октомври 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Таня Йосифова, Катя Иванова 

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

наказателни преписки. 

Докладват: Мария Бойкинова, Николай Николов 

3. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Докладва: Ивайло Ивков 

4. Разни. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Таня Йосифова, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Севинч 

Солакова, Николай Николов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Димитър 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов,  Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Бойчо Арнаудов и Таня Цанева 
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Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от 

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на 

комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър ден, 

колеги. Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

днес, 8 октомври 2020 г. Налице е необходимият кворум. 

Отсъства само колегата Таня Цанева поради болест, а 

господин Бойчо Арнаудов се обади, че ще закъснее. 

Колеги, има качен проект на дневен ред в папка за днешно 

заседание. Моля колегите, ако имат за включване допълнителни 

точки, или други колеги в предложените точки. Не виждам желаещи 

колеги за включване в дневния ред. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Госпожо Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило 

е искане от Общинска избирателна комисия – Велико Търново, за 

изплащане на възнаграждения за две дежурства, съответно на 29 и 

30 септември 2020 г. 
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Дежурството на 29 септември 2020 г. е дадено от 

председател, секретар и един член. Същите са и за дежурството на 

30 септември. 

Дежурствата са проведени във връзка с наличието на 

прокурорска преписка и указания на разследващия прокурор за 

предоставяне на данни и изготвяне на исканата справка.  

Предлагам да бъде одобрена сумата от 348,46 лв. Имаме 

положително решение на финансовия контрольор след извършен 

предварителен контрол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на госпожа Йосифова за изплащане на възнаграждение на 

ОИК – Велико Търново. Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Друг доклад,  госпожо Йосифова, имате ли?  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-282 от 

01.10.2020 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Никола Козлево, 

област Шумен. Колегите претендират възнаграждение за проведено 

заседание на 24 септември, на което са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, секретар и шестима членове. На 

посоченото заседание е било прието решение за предсрочно 

прекратяване на пълномощията на Красимира Колева като общински 
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съветник от листата на ПП ГЕРБ поради подадена оставка и е обявен 

за избран за общински съветник в Общински съвет – Никола 

Козлево, следващият в листата на ПП ГЕРБ Джамал Мехмед Халил.  

Преписката е окомплектована съобразно изискванията на 

наше Решение № 1645, има и счетоводна справка, както и контролен 

лист за извършен предварителен контрол от финансовия контрольор. 

Предлагам на колегите от ОИК – Никола Козлево, да бъде 

изплатено възнаграждение за проведеното заседание в размер на 

554,61 лв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви,  

госпожо Иванова.  

Колеги, чухте доклада. Има ли други предложения? Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

изплащането на възнаграждението на ОИК – Никола Козлево. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Друг доклад, госпожо Иванова, имате ли? Колеги, други 

доклади в точката за изплащане на възнаграждения? Не виждам. 

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

препис от касационна жалба от политическа партия „АТАКА“ срещу 

Решение на Софийския районен съд, в което е потвърдено Решение 
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№ 544-ЕП от 16.07.2019 г. на Централната избирателна комисия, с 

което е наложена имуществена санкция на политическа партия 

„АТАКА“. Докладвам ви я за запознаване и сведение. 

Също така ви докладвам, че на 22.10.2020 г.  от 16,30 ч. има 

насрочено дело в Софийския районен съд. То е по жалба срещу 

Решение № 410-ЕП от 24.05.2019 г. на Централната избирателна 

комисия. 

Също така ви докладвам и Решение по дело № 15113 на 

Софийския районен съд по описа на 17-ти състав, с което е отменено 

Решение на Централната избирателна комисия № 554-ЕП от 

18.07.2019 г. за налагане на административно наказание на 

доставчик на медийна услуга „ИНВЕСТОР.БГ“ АД. Ще подготвя 

касационна жалба, която ще ви докладвам в следващо заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Друг 

доклад, госпожо Бойкинова, нямате?  

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, току-що при мен пристигнаха две 

призовки и едно съобщение и затова не съм включил точката в 

дневния ред. Благодаря Ви, госпожо председателстващ.  

По реда, докладвам първо вх. № МИ-08-83/2 от 07.10.2020 г. 

Приложено е решение, с което изцяло се потвърждава Решение на 

ЦИК № 1776-МИ от 25.02.2020 г., с което на жалбоподателя 

ПИК.нюз е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. 

Жалбоподателят е осъден да изплати на Централната избирателна 

комисия 200 лв. юрисконсултско възнаграждение за една инстанция. 

Решението е кратко, точно и ясно, каквито би следвало да са 

повечето решения, да се надяваме, в тази област. Така че 

председателят Петя Данаилова е счела, че безспорно сме установили 

нарушението, фактическата обстановка кореспондира със състава, 

очертан в чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, и, доколкото се 

предвижда имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., 
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правилно сме наложили минималния размер и е потвърдила 

решението на Централната избирателна комисия.  

Също така за сведение ви докладвам, че съм призован като 

свидетел по дела с вх. № на ЦИК ЕП-08-26 и МИ-8-78/2 от 

07.10.2020 г. Делата са съответно № 22104002 по описа на Софийски 

районен съд, 114-ти състав, насрочено за 11 декември 2020 г. от 

10,00 ч., и дело № 22101152 по описа на Софийски районен съд, 147-

ми състав, което е насрочено за 02.11.2020 г. от 13,30 ч.  

Това е по делата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други доклади по жалби и сигнали? Няма. 

 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам писмо с вх. № ЕП-09-735 за 

сведение. Уведомяват ни, че по преписка еди-коя си е образувано 

досъдебно производство срещу едно лице по наш сигнал.  

Следващото писмо е с вх. № ЕП-09-470 от 02.10.2020 г. Има 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство и е 

прекратена преписка с вх. № 1984. Снети са писмени обяснения, 

запознали са се подробно с фактическата обстановка. Твърдят, че е 

кумулативно наличието на законен повод и достатъчно данни за 

извършване на престъпление и в настоящия случай обаче считат, че 

такива данни не са налице. Това е така, тъй като от събраните в хода 

на проверката материали се установява, че лицето е упражнило 

правото си на глас в Испания. Това тя е сторила, след като е била 

вписана в избирателния списък и след направена преценка, че 

отговаря на изискванията. Поради тази причина отказват да 

образуват досъдебно производство. 

Предлагам го за сведение. 
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Това са преписките ми. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на господин Ивков. Има ли други предложения? Не виждам. 

Има ли други колеги, които желаят да докладват по точка 

трета? Няма. 

 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

Разни. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

три писма за отваряне на запечатани помещения съответно от 

община Съединение с вх. № ЕП-06-39 от 07.10.2020 г. във връзка с 

неотложен ремонт на аварирал водопровод на база на наше изрично 

решение; от община Септември с вх. № МИ-06-611 от 07.10.2020 г. 

във връзка с прокарване на електрически кабели за захранване на 

конвектори за отопление, също на база на наше изрично решение; от 

район „Централен“ на община Пловдив с вх. № ЕП-06-38 от 

06.10.2020 г. във връзка с постъпило писмо от Окръжна прокуратура 

относно водена проверка по досъдебно производство. 

И към трите преписки са приложени изискуемите документи. 

И трите преписки са за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви,  

госпожо Георгиева. Друг доклад? Нямате. 

Госпожо Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

от общинска администрация в село Гърмен, област Благоевград, във 

връзка с изпълнение на т. 7 от Решение № 1244-МИ на Централната 

избирателна комисия. Уведомяват ни за отваряне на запечатани 

помещения, които се намират в административната сграда в 

с. Гърмен на посочения адрес, в която се съхраняват изборни книжа 

и материали от произведените избори за общински съветници и 
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кметове, във връзка с изваждане на избирателни списъци, 

необходими за извършване на проверка от Районна прокуратура – 

Гоце Делчев, като преписката е придружена с всички изискуеми 

документи. 

След изпълнение на горепосочените действия следва да се 

запечата помещението и да се състави протокол. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, 

госпожо Йосифова. 

Колеги, има ли други предложения? Не виждам. 

Нямате друг доклад, госпожо Йосифова? Благодаря. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. Имам няколко преписки, които са за сведение. 

Първо, имаме два входящи номера: ЦИК-07-127 от 

07.10.2020 г., като то се отнася до едно предложение, свързано с 

онлайн регистрации на уебинара от Великобритания. Едва ли ще се 

регистрира някой от нас. Ще бъдат обсъждани принципите на 

добрите регулации, най-добрите международни и в частност 

британски практики. Това го докладвам за сведение. 

За сведение също е вх. № ЦИК-07-73 от 06.10.2020 г., в което 

ISPS – тези неща обикновено ги докладваше госпожа Таня Цанева, 

но нея я няма – те ще имат също онлайн конференция с 

приблизително същата програма – управлението, мерките за 

сигурност, COVID-19 и т.н. Пристигнало е с два номера. С единия 

ни изпращат дневния ред, а с другия – датата за регистрация. 

Второто е с вх. № ЦИК-07-126/1 от 08.10.2020 г. Това са номерата, 

както и, разбира се – това няма особено значение – но формата, с 

която се регистрираме аз и господин Войнов за пътуването до 

Грузия.  

Докладвам го за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. 

Друг доклад, господин Димитров, имате ли? Не, благодаря. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, като прегледах 

страницата на Централната избирателна комисия по същество във 

връзка и с многото искания, по които отваряхме помещения, 

предлагам да се качат на страницата в секция „Архив“ всички 

налични данни в ЦИК по отношение на изборите от 1991 г. до сега. 

Това е, кратко и ясно. 

Да се направят и съответните действия пред 

„Информационно обслужване“ АД да ги качат на страницата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви,  

господин Чаушев. 

Колеги, има ли други предложения освен предложението на  

господин Чаушев? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам за сведение, че от община 

Кирково, област Кърджали, кметът ни е изпратил протокола и 

съответната заповед за отваряне на запечатано помещение във 

връзка с прокурорски проверки, поискани съответно. Кметът ни 

уведомява за извършените действия и предоставените документи. 

Докладвам го за сведение. То е с вх. № 06-30 от 02.10.2020 г.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, 

господин Чаушев. Друг доклад имате ли? Не, благодаря. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че 

обобщената справка с информация за отворените помещения във 

връзка произведените частични и нови избори на 27.09.2020 г. е 

актуализирана и е във вътрешната мрежа. След получаване и на 

информация и от други общини ще продължава да се актуализира 

във вътрешната мрежа. 

Докладвам ви вх. № ЦИК-09-173 от 07.10.2020 г. Това е 

информация относно изтичане на изпитателния срок по трудовия 

договор, сключен с Николай Гебрев. Този срок изтича на 

21 октомври 2020 г. Докладвам ви го за сведение, а в случай че има 

предложение, може да бъде направено до изтичане на изпитателния 

срок. 

Докладвам ви вх. № ЦИК-09-172 – докладна записка с 

предложение за обсъждане на абонамента за 2021 г., включително и 

списание „Бюджет“, за което получихме специална покана от 

Министерството на финансите. Докладвам ви го за запознаване, за 

да можем да проведем работна среща и да приемем решение. 

Получили сме уведомителни писма от Националния 

статистически институт за предоставяне на статистическа 

информация. Изготвена е информацията, приложение към две 

докладни записки за наети лица, отработено време, средства за 

работна заплата и други разходи за труд, както и разходи за 

придобиване на дълготрайни материални активи за трето 

тримесечие.  

Предлагам ви да одобрим тези справки и да възложим 

изпращането на упълномощеното лице от администрацията. 
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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 (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 и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Благодаря Ви, госпожо Солакова. 

Колеги, има ли други доклади за включване в тази точка? 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам за сведение постъпила с вх. № ЦИК-00-539 от 

06.10.2020 г. покана за обучение – „Практическо приложение по 

Закона за мерките срещу изпиране на пари, прилагане на 

вътрешните правила по ЗМИП“, което е за месец ноември. 

Докладвам го за сведение. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми 

колеги, аз ще докладвам нещо. Спомняте си, че  господин Димитров 

миналия път докладва една фактура за изплащане относно членски 

внос на Централната избирателна комисия към АСЕЕЕО. Тъй като 

фактурата е на английски език, правя предложение да се извърши 

превод, защото по Закона за счетоводството освен на английски 

фактурата трябва да бъде и преведена. 

Така че, моля, процедура по гласуване, ако няма други 

предложения, на протоколното решение за превода. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам 

постановление за отказ за образуване на досъдебно производство, 

постъпило с вх. № ЕП-09-423 от 28.09.2020 г. Става въпрос за едно 

лице, което е с постоянен адрес на територията на Стара Загора. 

Същото има регистриран настоящ адрес в Израел. По повод 

проведените на 26.05.2019 г. избори за Европейски парламент 

лицето е гласувало в Палма де Майорка, Испания, където се е явила 

и е упражнила правото си на глас. Попълнила собственоръчно 

декларация и била дописана в избирателния списък. Посочила е 

адрес на пребиваване в съответната държава в Палма де Майорка. 

След това в постановлението за отказ са цитирани разпоредбите на 

Изборния кодекс, касаещи правото на гласуване и нормите, 

установяващи кои лица имат право на глас, постоянен и настоящ 

адрес – какво означава – най-малко живял през последните три 

месеца в Република България. 

По смисъла на § 1, т. 6 – адрес на пребиваване – е адресът, на 

който лицето е регистрирано при престоя си в Република България 

или друга държава – членка на Европейския съюз. След това се 

посочва, че е извадена справка за задграничните пътувания на 

лицето, кога е посещавало България. Снети са и писмени обяснения 

от дъщерята на същата, която заявява, че от 2006 г. майката, тоест, 

лицето, срещу което е заведено досъдебното производство, живее и 
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работи в Палма де Майорка, Испания, и последно е посетила 

България през месец август 2019 г.  

Изискана е писмена справка от ДМОС – МВР, видно от която 

по данни на Интерпол – Мадрид, същото лице Н. е регистрирано с 

местожителство в Палма де Майорка от 28.01.2014 г. 

С оглед на това прокуратурата прави извода, че не е 

нарушила правилата на Изборния кодекс и не е налице престъпление 

от общ характер по смисъла на чл. 168, ал. 1 от НК, тъй като същата 

пише, че има регистриран постоянен адрес на територията на 

Република България и настоящ адрес на територия на държава –

членка на Европейския съюз, и е упражнила правото си на глас в 

такава държава, а именно Палма де Майорка, Кралство Испания.  

Явно това е мотивът за прекратяване на наказателно 

производство – липсата на отразяване в регистрите за гражданско 

състояние на Република България на промяната на настоящия адрес 

на Н., а именно гр. Палма де Майорка, Кралство Испания, по 

никакъв начин не лишава последната от правото й да упражни 

правото си на вот на територията на тази държава, още повече, както 

е посочено, същата има регистриран адрес в гр. Палма де Майорка, 

Кралство Испания, поради което отказват да образуват наказателно 

производство. 

Уважаеми колеги, предлагам да остане за сведение. Ако има 

противни мнения, моля да ги изразите на следващо заседание. Към 

момента с оглед на мотивите на прокуратурата, въпреки че 

формално не е изпълнила задълженията си, има настоящ адрес извън 

рамките на Европейския съюз, предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на господин Баханов. Не виждам други предложения. Ако 

има други, моля, на следващото заседание. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако има други предложения, на 

следващото заседание могат да се докладват. Входящият номер на 

преписката е № ЕП-09-423 от 28.09.2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Чухте и номера 

на преписката. Друг доклад имате ли, господин Баханов?  

Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият доклад е с вх. № МИ-09-36 

от 02.10.2020 г. от прокурор при Районна прокуратура – Горна 

Оряховица, по отношение на едно лице, което е посочило, че повече 

от година има адресна регистрация в гр. Горна Оряховица с 

посочена улица и номер, но по лична карта все още бил вписан 

адресът на родителите му в гр. Лясковец. Имал желание да гласува в 

изборите на 27.10.2019 г. Става въпрос за местните избори. Тук е 

записано 2020 г., но тя още не е дошла, явно става въпрос за 

миналата година – 2019 г. 

Отишъл в най-близката секция, показал удостоверението си 

за настоящ адрес, в което бил вписан адрес в Горна Оряховица. 

Попълнил декларация и гласувал, като е посочил, че не е гласувал в 

друга секция. Удостоверението му за настоящ адрес наистина е в 

Горна Оряховица, което е приложено към преписката. Почеркът и 

подписът в декларацията са негови. 

Изискана е справка къде е упражнил правото си на глас. 

Установено е безспорно, че го е упражнил в гр. Горна Оряховица и е 

направена справка в АИС – БДС, било установено, че лицето Б. с 

посочено ЕГН е с постоянен адрес в Лясковец, а с настоящ адрес в 

Горна Оряховица и е гласувал в Горна Оряховица. 

Въпреки че не е описано, явно, че лицето според мен в 14-

дневния срок не е заявило, че ще гласува по настоящ адрес. Но 

комисията го е допуснала и е гласувал, след като е показал 

удостоверението си за настоящ адрес, видно от данните по 

прокурорската преписка. Прокурорът счита, че не е извършил 
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престъпление и отказва да образува наказателно производство и 

прекратява преписката. 

Отново предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, 

господин Баханов. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Последното, което ще докладвам, 

колеги, е от Районна прокуратура – Варна. Входящият № в ЦИК е 

ЕП-09-439 от 02.10.2020 г. Отново постановлението е за отказ за 

образуване на наказателно производство и за прекратяване на 

преписката. Става въпрос за гласуване на 26.05.2019 г. за членове на 

Европейския парламент от Република България в гр. Единбург, 

секция № 0032, Кралство Великобритания.  

Представени са заверени копия от препис-извлечение на ЦИК 

за секционната избирателна комисия, състава й. Направено е пълно 

изясняване на фактическата обстановка. Изискано е по отношение 

на едно лице информация от ГД „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“, какво гражданство притежава, какъв 

е постоянният адрес и т.н. и се установява, че притежава българско 

гражданство, постоянен адрес е гр. Варна, посочена е улица и номер, 

като информацията е декларирана на 02.07.2001 г., а настоящият 

адрес е в Обединени арабски емирства. Тази информация е 

декларирана на 31.08.2011 г. Няма наложени правни ограничения 

спрямо лицето, няма налагане наказание „лишаване от свобода“. 

Изискана е информация от район „Одесос“. Установено е, че лицето 

не е било вписано в основния списък, тъй като е изискана такава 

справка. Тя не фигурира и в допълнителна страница към него, 

фигурира в списъка на заличените лица по чл. 38 от Изборния 

кодекс в изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на основание деклариран настоящ адрес извън 

Европейския съюз. 
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Чрез Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ 

е изискана информация от Кралство Великобритания за наличие на 

данни за адресна регистрация на лицето на територията на страната. 

В отговор на запитването от Интерпол – Манчестър, е получена 

информация, че от извършените справки за адресна регистрация на 

М. в Национална база данни на английските власти е установен 

вероятен адрес в Нюкасъл, Ъпон Тайн, еди-какво си, еди-какво си. 

Направена е справка за излизане и влизане на лицето, задгранични 

пътувания. Разпитана е същата, която е заявила, че от месец март 

2017 г. заедно със семейството си са се установили и живеят в 

района на гр. Нюкасъл, Кралство Великобритания, като от месец 

юни 2019 г. е започнала и да работи. Потвърждава, че е упражнила 

правото си на глас в секционната избирателна комисия в гр. 

Единбург. Била е дописана в допълнителната страница за гласуване, 

тъй като не била подала предварително заявление за гласуване на 

посоченото място. За удостоверяване на самоличността си е 

представила лична карта, попълнила е декларация на място при 

гласуването. Допълва, че настоящият адрес в Национална база данни 

„Население“ в ОАЕ е останал още от пребиваването й там за 

периода 2010 – 2016 г., деклариран по същото време, но поради 

невнимание е пропуснала да подаде актуална информация и 

коректния й настоящ адрес е с местонахождение Кралство 

Великобритания. 

Пак се изяснява тази обстановка още веднъж в 

постановлението за отказ, като се описва целият процес на гласуване 

от лицето. Накрая се прави изводът от сведенията от месец март 

2017 г. до настоящия момент, че пребивава в гр. Нюкасъл. Няма 

наложени правни ограничения, не е изтърпявала или изтърпява 

наказание „лишаване от свобода“, настоящият адрес е в ОАЕ, което 

е в противоречие на тълкуването на § 1, т. 2, буква „а“ от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, на което 
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основание е и заличена от списъците за гласуване по настоящ адрес. 

Има адресна регистрация на територия на Кралство 

Великобритания – пак е описано – което изпълнява другото 

изискване на тълкуванието съгласно § 1, т. 2, буква „а“ от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. 

На база на това прокурорът прави извод, че не е налице 

престъпление по чл. 168, ал. 1 от Изборния кодекс и отказва да 

образува наказателно производство и прекратява преписката. 

Предлагам да остане за сведение, тъй като лицето явно е било 

със съзнанието, че упражнява законно правото си на глас, още 

повече че е била допусната от комисията след направената проверка 

от същата. Формално не е изпълнила, както и тя самата твърди, 

задълженията си да промени настоящия си адрес от Обединените 

арабски емирства в Кралство Великобритания. Така че с оглед на 

практиката, която досега Централната избирателна комисия има в 

подобни случаи и казуси, същите ги прекратяват, ако не на 

обективно основание, то поради липса на субективния елемент, тъй 

като е била с ясното съзнание, че законно упражнява правото си на 

глас, още повече че е била допусната и в съответната секционна 

избирателна комисия след извършена проверка. 

Така че предлагам да остане и тази преписка за сведение. Ако 

някой от колегите има друго мнение, може да го изрази на 

следващото заседание. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, 

господин Баханов. 

Има ли други колеги, които желаят да се включат в дневния 

ред? Не виждам. 

Поради изчерпване на точките от дневния ред, закривам 

заседанието за днес. 
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Следващото заседание ще бъде обявено допълнително. 

Предстои избор от Народното събрание на председател на ЦИК. 

Пожелавам успех на господин Андреев на изслушването. 

Колеги, закривам заседанието. 

 

(Закрито в 11,25 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Силва Дюкенджиева 

    СЕКРЕТАР:  

        Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

  Божидарка Бойчева 

 

 


