
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 249 

 

На 13 октомври 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно промени в състави на ОИК. 

Докладват : Бойчо Арнаудов, Емил Войнов 

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

  Докладва: Таня Цанева  

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

наказателни преписки. 

Докладват: Мария Бойкинова, Бойчо Арнаудов  

4. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Докладват: Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Ивайло Ивков, Ерхан Чаушев,  

Георги Баханов 

5. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Таня Цанева, 

Силвия Стойчева, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Ерхан Чаушев  
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ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Катя Иванова. 

 

Заседанието бе открито в 11,05 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам редовното заседание на Централната избирателна 

комисия. Налице е необходимият кворум. От заседанието отсъства 

единствено колегата Иванова, която е в отпуск. 

Колеги, виждате във вътрешната мрежа дневния ред, който е 

обявен на страницата на Централната избирателна комисия. Моля, 

ако някой от вас има желание да се включи и не е включен с доклад, 

да вдигне ръка.  

Колегата Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля, господин председател, да ме 

включите в точката „Писма на прокуратури и МВР“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг? 

Колегата Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да бъда включен, господин 

председател, в точката „Писма на прокуратури и МВР“, както и в 

точка „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг желаещ?  
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Колегата Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз също моля да бъда включен в 

точката „Писма на прокуратури и МВР“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако няма други 

желаещи да се включат, да гласуваме дневния ред. Режим на 

гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Доклади относно промени в състави на ОИК. 

Заповядайте, колега Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Ще помоля този доклад да бъде 

отложен за следващо заседание, тъй като изчакваме да бъдат 

предоставени допълнителни документи по преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Арнаудов. 

Давам думата на колегата Войнов. Заповядайте, колега 

Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, предлагам ви проект за решение относно промяна 

в състава на Общинска избирателна комисия – Ябланица, област 

Ловеч. В ЦИК е постъпила молба с вх. № МИ-15-463 от 02.10.2020 г. 

от Христо Иванов Христов, председател на ОИК – Ябланица, с 

искане за освобождаване по лични причини, както и писмо с 

вх. № МИ-10.41 от 08.10.2020 г. от Сурай Велиева, упълномощен 
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представител на ПП Движение за права и свободи, с искане за 

промяна в състава на ОИК – Ябланица. Предлага се на мястото на 

Христо Христов за председател на ОИК – Ябланица, да бъде 

назначена Красимира Калинова Кръстева. 

Към предложението са приложени декларация, копие от 

дипломата за завършено образование на Красимира Кръстева и 

пълномощно. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във 

връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе следното решение: 

освобождава като председател на ОИК – Ябланица, област Ловеч, 

Христо Иванов Христов със съответното ЕГН и анулира издаденото 

му удостоверение. Назначава за председател на ОИК – Ябланица, 

Красимира Калинова Кръстева със съответното ЕГН. На 

новоназначения председател на ОИК – Ябланица, да бъде издадено 

удостоверение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд в тридневен срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада. Има ли допълнения към текста на решението? Не виждам 

желаещи за изказване. 

Моля, процедура за гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Решението се приема. 

Решението има № 1902-МИ. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 
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2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Колега Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-283 от ОИК – Сливен. 

Възнаграждението е в размер на 1355,27 лв. за проведени три 

дежурства – на 31 август, 11 септември и 17 септември 2020 г., както 

и за едно заседание – на 01.09.2020 г.  

Заседанието и дежурствата са във връзка с предсрочно 

прекратяване на пълномощия и получаване на изборни книжа и 

прибирането им във връзка  с административно дело. 

Има всички необходими документи – справка и контролен 

лист. Предлагам да бъде изплатено възнаграждението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, има ли изказвания? Ако няма, моля да гласуваме протоколно 

решение за изплащане на възнаграждение на ОИК – Сливен. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 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. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

Колега Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

касационна жалба срещу решение на Софийски районен съд по дело 

№ 15113 от 2019 г. по описа на Софийски районен съд. 

Касационната жалба е качена във вътрешна мрежа. В предходно 
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заседание ви докладвах съдебното решение. Припомням ви, че за да 

отмени решението на Централната избирателна комисия, съдът на 

първо място е приел, че при съставянето на акта за установяване на 

административно нарушение е нарушена разпоредбата на чл. 40 от 

ЗАНН, тъй като актът за установяване на административно 

нарушение е съставен в отсъствие на нарушителя, без същият да е 

поканен, както и, че председателят на Централната избирателна 

комисия госпожа Стефка Стоева е гласувала и подписала 

оспорваното решение, имащо характер на наказателно 

постановление. 

Виждате в жалбата, че излагаме подробни съображения за 

неправилност на така постановеното съдебно решение, както  и 

подробни доводи за това, че Централната избирателна комисия не е 

допуснала съществени нарушения на процесуалните правила при 

издаване на оспореното решение на Централната избирателна 

комисия.  

Моля за вашите бележки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колеги, за изказвания или предложения за изменения.  

Ако няма желаещи за изказвания, подлагам на гласуване 

проекта за касационна жалба, предложен от колегата Бойкинова. 

Моля, колеги, гласувайте. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 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, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали се намира справка за насрочените 

дела в Софийски районен съд за периода 12.10.2020 – 16.10.2020 г. 

включително. Както виждате, те са шест на брой и ви предлагам по 

дело № 17345/2019 г. по описа на СРС – 95-ти състав и дело 

№ 18341/2019 г. да упълномощим юрисконсулт Радославова за 

процесуално представителство. Всъщност те не са пред Софийски 

районен съд, а пред АССГ – касационен състав. 

Моля да я упълномощим тя да осъществи процесуалното 

представителство от страна на Централната избирателна комисия, 

както и юрисконсулт Желязков – по дело № 7076/2020 г., също пред 

АССГ. 

Моля с едно определение да упълномощим юрисконсулт 

Желязков и юрисконсулт Радославова по цитираните от мен три 

дела. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, има ли други предложения?  

Ако няма, моля да гласуваме протоколно решение за 

упълномощаване на юрисконсултите. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 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. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

молба  от  вещото лице Е. М.  С  писмо,  постъпило  по  

електронната поща, вещото лице моли за съдействие за достъп до 

оригинала на списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на 
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Коалиция АБВ – Движение 21 за участие в изборите за народни 

представители през 2017 г.  Искането е по повод назначена съдебно-

графическа експертиза по дело № 5226/2019 г. по описа на 

Административен съд – София. 

Към молбата има приложено и съответно съдебно 

удостоверение, от което е видно, че следва да се предостави 

достъпът до оригинала на списъка на избирателите на вещото лице 

Е. М. Посочил е телефон. 

Предлагам ви да осъществя връзка с него и в удобно за него 

време и в рамките на работното време на Централната избирателна 

комисия да му се предостави оригиналният списък за нуждите на 

назначената съдебно-графическа експертиза. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, има ли друго предложение? 

Ако няма друго предложение, моля да гласуваме протоколно 

решение, с което да упълномощим колегата Бойкинова да се свърже 

с вещото лице и в удобен ден да бъде предоставена възможност  

списъците да бъдат проверени. 

Моля, гласувайте. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 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. 

Благодаря Ви, колега Бойкинова. 

Давам думата на колегата Арнаудов в същата точка. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № ЕП-08-5 от 07.10.2020 г. е постъпила 

касационна жалба срещу решение на Софийския районен съд от 
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20.07.2020 г. по дело от наказателно-административен характер. 

Тази жалба е качена във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от предишно заседание – от 08.10.2020 г.  

Моля да се запознаете. Докладвам ви я за сведение засега. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Колега Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЕП-09-450 от 12.10.2020 г. 

Получили сме мотивирано постановление за отказ от образуване на 

наказателно производство от Районна прокуратура – гр. Варна,  от 

прокурор Манолова, в което се казва, че отказва да образува 

наказателно производство и прекратява преписката, съответно 

постановлението може да бъде обжалвано. 

Предвид изложеното в мотивите на самото постановление ви 

предлагам да остане за сведение и да приемем постановлението 

такова, каквото е – с отказ за образуване на наказателно 

производство по съответната преписка. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Джеров. 

Давам думата на колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-452 от 12.10.2020 г. в 

Централната избирателна комисия е постъпило постановление за 

отказ да се образува досъдебно производство на районен прокурор в 

Районна прокуратура – Пловдив. Можете да се запознаете с 

постановлението, което се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание. 
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В постановлението се приема, че липсват данни за извършено 

престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс във връзка със 

следните факти. Български гражданин, който има постоянен адрес в 

гр. Пловдив и данни за настоящ адрес в Съединените щати, по време 

на изборите за членове на Европейски парламент е гласувал в секция 

в гр. Париж, Франция. 

При това положение предлагам да се обжалва въпросното 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство. 

Изготвена е жалба от три страници и половина, която също можете 

да видите в папка с моите инициали, тъй като в конкретния случай 

считам, че може би има данни за това, че наистина имаме нарушение 

на чл. 350 от Изборния кодекс във връзка с § 1, т. 2, буква „а“ от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предложението 

на колегата Николов е да обжалваме постановлението. Подготвена е 

жалба в неговата папка. Това е предложението. Откривам 

разискванията. 

Има ли други предложения? 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Няма да правя предложение, обаче ще се  

изкажа, както съм се изказвал поне 50 пъти. 

Функция на ЦИК е да организира  провеждане на избори, а не 

да харчи административен ресурс при вече постановления по 

отношение на граждани, включително и да ги търсят с Интерпол, 

което беше новината за тази година. Не знаех, че трябва да се търсят 

с Интерпол хора из целия свят. Защо? Защото данните в Национална 

база данни „Население“ – ГД ГРАО – не били актуализирани към 

някакъв си момент.  

Отново казвам, това е излишна загуба на административен 

ресурс. Прокурорът е преценил, гражданинът знае. Вече знае, че 

трябва да си провери настоящия адрес, където и да е било. Още 
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повече губим безкрайно много време в писане на текстове, пращане 

по прокуратури, не знам  какво, не знам какво и в крайна сметка 

мога да ви кажа от десетгодишната си практика дотук, все едно, ще 

се потвърди същото.  

Иначе няма да направя предложение. Да си гласуваме 

предложението и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Чаушев. 

Доколкото виждам, няма други предложения. Тогава да 

гласуваме предложението, направено от колегата Николов – 

протоколно решение за приемане текста на жалбата и изпращането й 

до Окръжна прокуратура чрез Районна прокуратура – Пловдив. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 4 

(Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Севинч Солакова, Таня Цанева).  

Предложението се приема. 

Има думата колегата Ивков за обяснение на отрицателен вот. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Принуден съм за кратък отрицателен вот, 

защото не очаквах да мине такова решение и да възобновяваме 

дискусията. Просто съм много учуден, че гласуваме тук по някакви 

личностни симпатии явно. Какво обжалваме ние, какво искаме? Кои 

сме ние и за какво сме тук – хайде да си отговорим на тези въпроси. 

Сезираме прокуратурата по едни данни. И без това не го правим по 

възможно най-добрия начин, защото не правим пълно проучване. 

След това викат хората на разпит, събират ги тук, притесняват 

близките им. Защо? Защото е гласувал, без да знае, че няма право на 

глас и защото е допуснат да гласува, защото е дал декларация, 

защото прокурорът я е проверил.  
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А по другото се присъединявам към думите на колегата 

Чаушев. Мисля, че тази практика трябва да я прекратим, освен, ако, 

разбира се, няма някакъв фрапантен случай, в който да има данни за 

извършено по-сериозно престъпление. Това се върши умишлено, в 

сговор, от голяма група хора и т.н. Другото е наистина не само 

загуба на време, но вредим и на нашите граждани, които в крайна 

сметка – голямата част от тях – наистина считат, че имат право да 

гласуват. Друг е въпросът дали те не трябва да бъдат наказвани 

административно по друг ред. Но това не е моя работа. Това 

законодателят реши, че трябва да е престъпление и ето какво става – 

прекратяват се масово такива дела, вместо да бъдат глобявани тези 

граждани с една нормална глоба и да има възпиращия ефект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Солакова, имате думата за обяснение на отрицателен вот. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Гласувах против, защото това е 

поредното доказателство, че изкуствено поддържана система с два 

адреса за българските граждани не може да се възприеме и не може 

да бъде осмислена вече в рамките на 20 години, откакто има Закона 

за гражданската регистрация. 

Лицето е видно, че живее, работи. Системата на регистрация 

в държавите от Европейския съюз не подлежи на преценка. Ние 

знаем, че такава регистрационна система се поддържа във всички 

държави. Пренебрегвайки това, обжалваме наказателното 

постановление. 

И още един аргумент имам. Централната избирателна 

комисия с това доказва, че не изпълнява основната си функция да 

разяснява правата на българските граждани. Не само избирателите, 

не само членовете на комисиите, включително прокурори не могат 

да възприемат така наречената дефинитивна норма, определяща що 

е то „живял“ в Изборния кодекс. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Солакова. 

Други изказвания? 

Има думата колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще бъда кратък. Най-голяма глупост в 

реалността е да вършиш едно и също нещо през цялото време, да 

знаеш, че няма да стане и да очакваш различен резултат от същото 

това нещо, което вършиш. Това искам да кажа. Най-голямата 

глупост е да вършиш едно и също нещо и да очакваш различен 

резултат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има думата 

колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № ЕП-08-

453 от 12.10.2020 г. Ето един типичен случай, в който лице, което не 

е имало право на глас, вписано е в забранителния списък и е 

дописано впоследствие, макар че фигурира под № 8 в избирателния 

списък от секционната комисия в изборен район – гр. Кюстендил. 

Прокуратурата, след като е извършила разпити на цялата комисия, 

повечето от които не помнят, секретарят само си е спомнил, че не 

знаели, че не може да гласува, въпреки че имаш забранителния 

списък, въпреки обучителните кампании на ЦИК и въпреки така 

надлежните назначения от политическите партии на членове на 

секционни избирателни комисии и въпреки че е в забранителния 

списък, са я дописали.  

Не е ясно кой, всички казват, че не помнят кой. Това няма 

значение. Но ето тук един абсолютен случай, в който прокурорът 

казва, че го няма субективният елемент. Той е задължителен при 

наказателните производства наред с това дали има изследване на 

въпроса, дали има престъпление от обективна страна. 

Нищо не пречи обаче тук да се наложи административна 

санкция както на лицето, което е гласувало, бидейки в 
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забранителния списък, така и на този председател или на тези 

членове, които са допуснати това да се случи. 

Законът е друг. Аз съм съгласен с постановлението. Няма 

престъпен състав. Прекратява се производството. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Ивков. Има ли други предложения? 

Благодаря Ви. 

Следващият докладчик е господин Баханов, тъй като 

господин Чаушев излезе за момент.   

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в потвърждение на 

казаното от колегата Николов, което и аз гласувах да се обжалва, 

имаме постановление от Пловдив, което уважава жалбата на 

заместник-председателя на ЦИК – София, срещу постановление на 

Районна прокуратура – Пловдив, от 16.09.2020 г. за отказ да се 

образува досъдебно производство, отменя постановлението като 

неправилно и необосновано и незаконосъобразно и постановява да 

се извърши допълнителна проверка съобразно изложеното в 

обстоятелствената част на постановлението.  

Мисля, че миналата седмица пуснахме жалбата, която е от 

29.09.2020 г. чрез Районна прокуратура – Пловдив, до Окръжна 

прокуратура – Пловдив, срещу постановление на Районна 

прокуратура – Пловдив, и прокурор при същата прокуратура срещу 

негово постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство от 15.09.2020 г. 

Само с две изречения ще ви припомня, че става въпрос за 

едно лице, което е с постоянен адрес в Златитрап, област Пловдив, 

тоест, в България, а настоящ в Съединените американски щати. 

Гласувал е в Лондон, във Великобритания. Прокурорът в 

обжалваното постановление от страна на ЦИК беше изтъкнал 

мотиви, че е живял от доста време в Англия, тоест, че са изпълнени 
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изискванията на § 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния 

кодекс. Считаше, че не са събрани данни, респективно не е 

установено наличието от обективна и субективна страна на 

изискуемите от закона признаци на престъплението по чл. 168, ал. 1 

от Наказателния кодекс, като казва, че право да гласуват за членове 

на Европейски парламент имат български граждани, които през 

трите месеца преди изборите са пребивавали трайно в Република 

България или друга държава – членка на Европейския съюз, като се 

цитира чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс, и прокурорът превратно 

тълкува разпоредбата, че такъв е и настоящият случай, тъй като 

въпросното лице е български гражданин и през последните седем 

години живее и работи във Великобритания (която към датата на 

изборите за Европейски парламент е била член на Европейския 

съюз). 

В тази връзка е изключил образуването на досъдебно 

производство и прекратил преписката. 

Ако постановлението на прокурора при Окръжна 

прокуратура – Пловдив, не е качено, ще го кача. Той също казва, че 

превратно са тълкувани разпоредбите на Изборния кодекс досежно 

кои лица имат право да гласуват в изборите за членове на 

Европейски парламент. 

Счита, че преписката е решена по същество без 

обстоятелствата, касаещи посочени законови изисквания, а именно 

подаване на предварително заявление до дипломатически и 

консулски служби да бъде изследвано, подавана по чл. 16, ал. 1 от 

Изборния кодекс от български граждани, намиращи се в чужбина 25 

дни преди изборния ден.  

Дава съответните указания да се направи допълнителна 

проверка от разследващите органи дали са спазени тези указания. Да 

се изиска информация и от Централната избирателна комисия, 

Министерството на външните работи, а посредством последното – и 
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от дипломатическото представителство на Република България в 

Лондон.  

Така че, колеги, имаме постановление за отмяна на 

обжалвано от Централната избирателна комисия постановление за 

отказ да се образува досъдебно производство за престъпление по 

чл. 168, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Докладвам го за сведение, уважаеми господин председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Баханов. 

Наистина е хубаво да се качи във вътрешната мрежа, ако не е 

качено. 

Заповядайте, колега Баханов, за следващия Ви доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, докладвам преписка с вх. 

№ ЕП-09-447 от 07.10.2020 г. Това е постановление на Районна 

прокуратура – Благоевград, за отказ за образуване на досъдебно 

производство по отношение на едно лице – Д. – който е гласувал на 

26.05.2019 г. в Европейския съюз на изборите за членове на 

Европейския парламент в Република Словения, секция № 162. 

Описани са кои са били членовете на тази секционна избирателна 

комисия. 

Постоянният му адрес е бил в Благоевград, но тогава се е 

намирал в Република Словения, гр. Любляна. Решил да гласува. 

Посетил избирателната секция, попълнил декларация, че отговаря на 

условията да избира и е посочил, че постоянният му адрес е в 

Република България, гр. Благоевград, а адресът му на пребиваване е 

в Република Словения.  

След това в постановлението за отказ се изброяват 

разпоредбите на Изборния кодекс, които се отнасят до начина на 

гласуване на лица извън страната, а именно чл. 33, ал. 2,  чл. 31, 

ал. 1, чл. 350, ал. 1 – кои имат право да гласуват. Също така се прави 

анализ и на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния 
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кодекс. След това в мотивационната част на постановлението е 

описано, че същият е декларирал, че пребивава на конкретен адрес в 

Република Словения. Лицето е с двойно гражданство – 

северномакедонско и българско. Постоянният му адрес е в 

Република България и настоящ адрес от 2008 г. в Северна 

Македония. 

Лицето не е преминавало през границата на Република 

България от 2015 г. до настоящия момент, респективно не е имал 

възможност да декларира промяна в настоящия му адрес. Също така 

в декларацията е декларирал, че пребиваването му е в Словения. 

Лицето не е установено. Не са снемани от него обяснения. Не 

са установени и членовете на секционната избирателна комисия, тъй 

като са постъпили справки, че се намират извън Република 

България. Прокурорът счита, че липсват данни, които да поставят 

под съмнение декларираното в декларацията по образец, подадена от 

лицето на основата на чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс, касателно 

обстоятелство, че лицето има адрес на пребиваване в Република 

Словения. Налагал се изводът, че имал право да гласува на 

произведените избори за членове на Европейски парламент, тъй като 

прокурорът счита, че е живял в държава – членка на Европейския 

съюз, а именно пребиваване в Република Словения най-малко 60 дни 

от последните три месеца към датата на произвеждането на 

изборите, като не са събрани никакви данни, които да оборват 

декларираното в споменатата декларация. 

Дотук считам, че изводите на прокурора не са правилни. Но, 

оттук нататък има мотивационна част алтернативно дори да се 

приеме, че извършеното е съставомерно като престъпление по 

чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс, то прокурорът намира за 

безспорно установено с оглед деянието и дееца, че обществената 

опасност на деянието е явно незначителна и в тази връзка деянието 

не отговаря на признаците, посочени в чл. 9, ал. 1 от Наказателния 
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кодекс, за да бъде дефинирано като престъпление, като се цитира и 

решение на ВКС № 279 от 2013 г., Второ наказателно отделение 

относно разпоредбата и тълкуването на чл. 9, ал. 2 или друг състав, 

визиращи маловажни случаи по смисъла на чл. 93, т. 9 от 

Наказателния кодекс. Счита, че са налице кумулативно и двете 

хипотези, визирани в чл. 9, ал. 2 от Наказателния кодекс. Има явна 

незначителност и малозначителност на случая и на обществената 

опасност както на дееца, така и на самото деяние. 

Описва се личността на дееца, данни за него, прави се 

тълкуване за маловажен случай съгласно решението на Върховния 

касационен съд, което ви цитирах преди малко. За да се приеме 

случаят за маловажен, се изхожда преди всичко от размера на 

вредните последици, но от значение остават и другите смекчаващи 

обстоятелства – чисто съдебно минало на дееца и липса на вредни 

последици. Също така се тълкува и понятието „вреди“. В конкретния 

случай липсват каквито и да било данни, че упражненото право на 

глас е повлияло по какъвто и да било начин на крайния изход от 

гласуването, включително, че са настъпили някакви вреди от 

деянието. С оглед на това, че прокурорът счита, че е изпълнена 

разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от Наказателния кодекс, тъй като 

деянието е едновременно твърде малозначително и обществената му 

опасност е явно незначителна, за да обоснове въздигането му в 

престъпление.  

Поради изложеното счита, че следва да се приложи 

разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК, тъй като не представлява 

престъпление и се постановява отказ за образуване на досъдебно 

производство за престъпление от общ характер и прекратява 

прокурорската преписка. 

С оглед втората част – мотивационната част на това 

постановление, предлагам да остане за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Баханов. Имате ли друг доклад? 

Имате ли друг доклад? Заповядайте, колега Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми господин председател, 

подготвено е писмо до Районна прокуратура - Плевен във връзка с 

предходно писмо от тях с вх. № ЕП-09-436 от 02.10.2020 г., с което 

искат информация по отношение на едно лице с посочени три имена 

и ЕГН във връзка с гласуването на същото във Великобритания, 

Саутхемптън, в избирателна секция № 26, където е записано в 

допълнителна страница под № 40 – дали съответното лице е 

заявявало предварително, но не по-късно от 30 дни преди изборния 

ден в писмена форма чрез писмо до дипломатическо или консулско 

представителство на Република България във Великобритания или 

чрез електронно заявление чрез интернет-страницата на ЦИК. 

Във връзка с това писмо изпратихме писмо до 

„Информационно обслужване“ АД за изискване на тази информация 

по отношение на посоченото лице. С писмо с вх. № ЕП-00-32 от 

07.10.2020 г. от „Информационно обслужване“ АД са ни отговорили, 

че след извършена проверка е установено, че от посоченото в 

писмото лице няма подадено заявление за гласуване извън страната 

в посочените избори.  

В тази връзка съм изготвил писмо със същото съдържание до 

прокуратурата в Плевен, като им обясняваме, че няма подадено 

заявление от такова лице. 

Моля да подложите на гласуване това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колеги, имате ли предложения по текста на писмото?  

Ако няма, моля да го гласуваме. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина 
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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. 

Благодаря Ви, колега Баханов. 

Има думата колегата Чаушев в т. 4 от дневния ред.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам две писма от Областна 

дирекция на МВР – Велико Търново. Едното е с вх. № МИ-04-02-49 

от 24.09.2020 г., а другото е с вх. № МИ-04-02-50 от 24.09.2020 г., с 

които ни питат в какво точно се изразяват нарушенията на граждани, 

гласували в общинските избори, доколкото те са получили нашите 

данни, които пък ние от своя страна сме получили след проверка от 

ГД ГРАО съгласно наше решение. 

Господин Джеров докладва миналия път, писмата са 

стандартни – отговаряме в какво се изразява нарушението и им го 

изпращаме. Към момента нищо не искат, просто се ориентират в 

обстановката, поради което предлагам  да изпратим в какво точно се 

изразява несъответствието при гласуването на гражданите в 

общинските избори. Става въпрос за настоящия адрес, както винаги. 

Предлагам да им го изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на докладчика да се изпрати писмо, в което да дадем 

разяснения по отношение на дефиницията „живял“. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: По отношение на обективната страна на 

деянието, което евентуално тези граждани са извършили. Защото пак 

ви казвам, не се знае дали базата данни на ГД ГРАО е актуализирана 

към съответния момент по същество и да не забравяме, че освен 

обективна страна за едно престъпление има и една субективна 

страна и тя се нарича умисъл. Умисъл! Няма как да докажете 

умисъл, уважаеми колеги, по същество при положение, че имам и 

една секционна избирателна комисия, която допуска един гражданин 
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да гласува. Трябва да има общ умисъл, което просто няма как да 

стане, абсурд. И да не се учудвате, че ви връщат постановленията. 

Освен обективна страна има и субективна страна и да не свързваме 

само от обективната страна нарушение на някакъв член. Това все 

още не е престъпление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Чаушев. 

За писмото изготвен ли е проект или не е? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отлагам преписката за следващото 

заседание. Сега пак започваме с глупости. Аз ви казах, че го 

гласувахме миналия път, защото е същото като на колегата Джеров. 

Уважаеми колеги, преминаваме към точка пета от дневния 

ред: 

5. Разни. 

Давам думата на колегата Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, има няколко писма, които са 

постъпили по електронната поща. Повечето от тях са за сведение. 

Започвам с № ЦИК-07-126/2 от 12.10.2020 г. Това е седмичен 

бюлетин, който се издава, доколкото разбрах, от управляващата 

партия в Грузия и е преглед, подобен на БТА – какво се е случило по 

дни в кампанията. Това е за сведение. 

Вторият номер, който също е за сведение, е писмо, което е 

регистрирано с № ЦИК-07-120/4 от 08.10.2020 г. и то ни уведомява 

за резултатите от срещата на Мрежата за граждански избори, която 

се поддържа от Европейската комисия. В писмото се съдържа в най-

суров вид протокол от Седмата среща и се обявява – видях в края – 

че ще има следваща среща през март 2021 г. Основна тема на 

срещата COVID и избори в условията на COVID. Това е за сведение. 
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Към него има прикачен нещо като протокол за Първа, Втора 

и т.н. сесии. 

Третото писмо е с № ЦИК-04-01-23 от 08.10.2020 г. Дошло е 

от Министерството на външните работи. По същество представлява 

доклада и обяснението на българското посолство в Нурсултан, 

Казахстан, за събитията в Киргизстан. Вероятно акредитацията е 

обща. Докладвам го също за сведение. 

Имам и една молба от госпожа П. Г. Не за първи път ни 

изпраща разни молби. Поне веднъж аз съм отговарял, за другите не 

знам. Сега ни моли, тъй като не е довършила изследването си, 

интересува се от годината на раждане на всички кандидати от 

изборите за 2017 г. и само за партиите, които са представени в 

парламента. Тоест, пълните листи. Ако решим, можем да ги 

поискаме от „Информационно обслужване“ АД.  

Е, какво? За сведение ли да го решим? Добре, ще отговоря, че 

не разполагаме с такива данни. Аз съм написал друг тип писмо, но 

ще напиша, че не разполагаме. 

Това са двете писма, които сме получили на 30.09.2020 г. от 

Обществения съвет, с които искаха да регистрираме на страницата 

им част от документите, както и, разбира се, предложението да се 

направи проверка на недействителните бюлетини в 130 секции. И 

тъй като дълго време ги обсъждахме, съм подготвил някакъв 

отговор, който дава шанс да се обсъди това нещо: „Във връзка с 

ваши писма, постъпили еди-кога си, ви каним на среща….“ – и без 

това всички искахте среща – „на 15 октомври…“. Кажете ми само в 

какъв час. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, аз имам едно предложение. Тъй като се иска среща с 

Централната избирателна комисия и преди всичко с ръководството, 

моята молба е този въпрос – все пак днес е първият ми ден, в който 

влизам аз във функциите на председател – да имаме възможност да 
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го разгледаме в четвъртък. Тогава вече да бъде подготвен отговорът, 

който да бъде изпратен до Обществения съвет. 

Молбата ми е да го оттеглим засега. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само да обърна внимание, че преди 

беше последният ден на госпожа Дюкенджиева, сега е Вашият първи 

ден. Но, нямам нищо против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Молбата ми е 

Вие да го оттеглите, за да можем да преценим кога да бъде 

проведена среща и как да им бъде отговорено. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нямам нищо против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Мисля, че 

колегата Димитров е съгласен да го оттегли. 

Благодаря Ви, колега Димитров. 

Давам думата на колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо от председателя на Държавна агенция „Електронно 

управление“ с вх. № ЦИК-00-32-17 от 07.10.2020 г. Намира се във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от предишно 

заседание. С това писмо те изразяват готовност и желание за 

провеждане на работна среща с ЦИК в най-кратки срокове във 

връзка с обсъждане на техническата спецификация за 

специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както 

и с новите промени в Изборния кодекс, които им вменяват 

определени задължения на тях, Българския институт по метрология 

и Българския институт по стандартизация. 

Затова аз предлагам да обсъдим работно кога да ги поканим и 

да проведем тази среща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест, за 

момента го докладвате за сведение и да обсъдим в работна среща 

кога да ги поканим. Добре, в рамките на работната група. 

Благодаря Ви, колега Арнаудов. 



24 

 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам за сведение едно 

писмо, получено по електронната поща с вх. № ЦИК-07-136 от 

09.10.2020 г. Това е едно писмо, получено от Международната 

фондация за електронни системи, която ни изпраща един набор от 

отговори във връзка с предстоящите избори в Украйна, които ще 

бъдат проведени на 25.10.2020 г. Това са местни избори. 

Докладвам ви го за сведение и за запознаване. Намира се във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание. 

Това е засега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Арнаудов. 

Има думата колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № ЧМИ-00-11 от 07.10.2020 г. Писмото е от 

„Информационно обслужване“ АД и с него ни уведомяват, че в 

изпълнение на Договор № 8 от 13.08.2020 г. „Информационно 

обслужване“ АД е извършило компютърна обработка на 

протоколите на СИК в общинските избирателни комисии от 

произведените на 27.09.2020 г. нови и частични избори. 

С писмото приложено ни изпращат копие на документите, с 

които е прието изпълнението на дейностите от изброените ОИК и 

резултатите от произведените избори в електронен вид. 

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

174 от 12.10.2020 г. относно постъпилото писмо от „Информационно 

обслужване“ АД и изпълнението на Договор № 8. След извършената 

проверка на приложените предавателно-приемателни протоколи е 

установено пълно съответствие с размера на определените с 

Решение № 1889-МИ на ЦИК възнаграждения. Установено е, че в 

приложеното CD са записани данните и резултатите от 

произведените избори.  
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Въз основа на горното предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе решение за приемане на работата и да бъдат 

подписани приложените предавателно-приемателни протоколи. 

Предлагам, след като бъдат подписани предавателно-

приемателните протоколи, екземплярите за „Информационно 

обслужване“ АД и за кметовете на общини да бъдат предоставени на 

„Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението, колеги – да гласуваме да бъдат подписани 

протоколите и след подписването да бъдат изпратени с нарочно 

писмо до „Информационно обслужване“ АД, след което да бъдат 

изпратени и до кметовете на общините. 

Моля, гласувайте. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, 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 Войнов, за следващия Ви доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-00-545 от 12.10.2020 г. Писмото е в папка „Семинари“. 

То е от Центъра за професионално обучение „Киберакадемия“. С 

него ни информират, че във връзка с приемане на наредбата за 

сигурността на комуникационните и информационните системи с 

Постановление № 28 от 24.02.2020 г. ЦПО „Киберакадемия“ 

организира обучение по наредбата. Обучението ще се проведе на 

23.10.2020 г. от сертифицирани лектори. Цената е 240 лв. без ДДС. 
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И тъй като тематиката на обучението е изцяло в ресора на 

нашия експерт по информационна сигурност, предлагам да вземем 

решение за нейното записване и участие в обучението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, предлагам да бъде комплектована преписката и с плана за 

провеждането на обучението и на следващото заседание – 

евентуално в четвъртък – да бъде внесено отново, за да гласуваме 

предложението, ако докладчикът приема. 

Давам думата на колегата Таня Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо от 

Венецианската комисия с вх. № ЦИК-07-133, с което ни 

информират, че Седемнадесетата европейска конференция на 

органите за изборно управление ще се състои, както беше 

планирана, на 12 – 13 ноември 2020 г., но ще бъде проведена онлайн, 

като в скоро време ще получим повече информация по отношение на 

формата, както и програмата на конференцията. Тогава отново ще го 

обсъдим за наше участие. 

Засега го докладвам за запознаване, като, разбира се, 

поканата ще я качим в папка „Международна дейност“. 

Докладвам ви писмо от АСЕЕЕО, което съдържа покана от 

президента на Избирателната комисия на Босна и Херцеговина, с 

което ни канят да участваме в местни избори, които ще се проведат 

на 15 ноември, а за гр. Мостар – на 20 декември. Съжалявам, че по-

късно докладвам, тъй като предходната седмица бях в болнични и 

ми беше разпределено преди това. 

Докладвам го за запознаване и за качване в папка 

„Международна дейност“. 

Докладвам ви писмо от W-AEB, с което ни информират, че 

планират да бъде публикувана информация през месец октомври, 

която ще съдържа различни новини и, ако е имала нашата комисия 

като член на W-AEB събитие, което е минало в този период, да 
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изпратим тази информация, която да бъде включена в това 

електронно издание. 

По предложение на колегата Ивков – резонно предложение – 

да изпратим информация, както и протоколната информация за нов 

председател на Централната избирателна комисия, така и 

информация за това, че в условията на COVID-19 в България се 

проведоха частични и нови избори, като опишем и нашите 

препоръки, които бяха дадени при произвеждане на изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата Цанева. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Цанева, ако имате още доклади. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Доклад – не, но предлагам да възложим на 

администрацията да изпратим към всички наши сродни организации 

информация във връзка с новия председател на Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението, колеги. Моля да го гласуваме. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 
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Благодаря Ви, колега Цанева. 

Давам думата на колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам постъпило писмо от кмета на община Самоков, с което се 

иска отваряне на запечатано помещение в общината, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на 

Европейски парламент през 2019 г. Достъпът е необходим във 

връзка с извършваща се проверка в Районно управление – Самоков, 

по преписка със съответния входящ номер. 

Предлагам да изпратим писмо до кмета на община Самоков, с 

което да го уведомим, че достъпът до запечатаните изборни книжа и 

материали и до помещението, където те се съхраняват, по 

разпореждане на съдебните органи или по искане на разследващите 

органи се осъществява на основание т. 1 от Решение № 1244-МИ на 

Централната избирателна комисия със заповед на кмета на 

общината, без да е необходимо изрично разрешение от ЦИК, като за 

съответните действия длъжностните лица съставят протоколи и 

уведомяват Централната избирателна комисия за това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да 

гласуваме писмото. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Стойчева, за следващия Ви доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам за сведение 

постъпило писмо от кмета на община Борован, с което ни изпраща 

копие от негова заповед, както и копие от протокола на назначената 
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с тази заповед комисия за извършените действия по отваряне на 

запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и 

материали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Стойчева. 

Колега Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, за сведение в Централната 

избирателна комисия сме получили препис от Указ № 211 от 

12.10.2020 г. на президента на Република България, с което  

господин Андреев е освободен като член на Централната 

избирателна комисия, считано от 09.10.2020 г. 

Докладвам го за сведение. 

Второто, което искам да докладвам за сведение на 

Централната избирателна комисия, е във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали има един PDF-файл „Справка на ЦИК“. Това е 

справка, която Централната избирателна комисия е предоставила на 

Министерството на финансите на 08.10.2020 г. във връзка с 

изразходваните средства в периода 01.03.2020 г. – 30.09.2020 г. от 

бюджета на ЦИК във връзка с мерките за предотвратяване и 

разпространение на COVID-19 и лечението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Дюкенджиева. 

Давам думата на колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с докладна записка 

се представя финансовият отчет за касовото изпълнение на бюджета 

на Централната избирателна комисия към 30.09.2020 г. Изготвени са 

всички документи в изпълнение на указания на Министерството на 

финансите. С оглед на това, че е бюджетна програмата на 

Централната избирателна комисия, представяме и отчет по политики 

и програми. Цялата тази информация се предоставя на уеб 
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базираната система за управление на държавното съкровище в 

Министерство на финансите и след утвърждаването следва да се 

предостави на Сметната палата и да се изпрати на хартия в 

Министерството на финансите. 

Предвидени са и са попълнени и съответните декларации по 

представените отделни приложения по отчета, както и за 

идентичност на изпратената по електронната система информация и 

тази, която се представя на хартиен и електронен носител. 

Предлагам да утвърдим така изготвените от счетоводството 

документи в администрацията на Централната избирателна комисия 

и да изпратим отчетите със съответните документи в Сметната 

палата и на министъра на финансите, Дирекция „Държавно 

съкровище“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Солакова. 

Чухте предложението. Има ли други предложения? Ако няма, 

моля да гласуваме протоколно решение за утвърждаване на отчета и 

за изпращането му до Сметната палата и до министъра на 

финансите. 

 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, уведомявам ви, че има 

публикувана актуална информация за отворените помещения във 

връзка с произведените частични и нови избори на 27.09.2020 г. и 

втори тур на 04.10.2020 г. 
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Докладвам ви за сведение писмо с приложени документи за 

унищожаване на резерва от бюлетини от изборите за общински 

съветници и за кмет на община и за кметове в район „Слатина“ – 

Столична община. Тази информация също се обобщава и се 

публикува. 

Само обръщам внимание отново на предложението за 

абонамент за 2021 г. за работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Солакова. 

Колегата Чаушев го няма в залата. Има ли други желаещи, 

които да се включат в точка „Разни“? Няма. 

При това положение насрочвам следващото заседание на 

Централната избирателна комисия в четвъртък, 15.10.2020 г., от 

10,30 ч.  

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 

Това беше първото мое заседание. Благодаря на всички вас.  

 

(Закрито в 12,25 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 

 


