
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 251 

   

На 20 октомври 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Предложение до президента за насрочване на частичен 

избор. 

  Докладва: Таня Цанева 

2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

  Докладва: Николай Николов 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

  Докладва: Катя Иванова 

4. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки. 

Докладват: Георги Баханов, Мирослав Джеров, 

Ивайло Ивков 

5. Разни. 

  Докладват: Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Емил Войнов, Таня Цанева, Ерхан 

Чаушев, Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Димитър Димитров и Цветанка Георгиева.  

 

Заседанието бе открито в 14,20 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на Комисията, и 

госпожа Силва Дюкенджиева - заместник-председател. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Здравейте, 

колеги! Налице е необходимият кворум за провеждане на 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Днес от заседанието отсъстват господин Димитров и госпожа 

Георгиева, които са в отпуск. 

Виждате дневния ред във вътрешната мрежа. Има ли 

желаещи да се включат? Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин председател, моля 

да ме включите в точка „Разни”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Госпожо 

Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, в 

точка „Разни” моля да ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Има ли 

други желаещи да се включат? Не виждам вдигнати ръце. 

Моля, процедура по гласуване на дневния ред. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

По точка първа от дневния ред давам думата на колегата 

Цанева. Заповядайте, госпожо Цанева. 
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Точка 1. Предложение до президента за насрочване на 

частичен избор. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа 

ви предлагам проект на решение относно предложение до 

президента на Република България за насрочване на частичен избор 

за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца. 

Представени са всички необходими документи, както и 

решение № 128 от 15 октомври 2020 г. на Общинската избирателна 

комисия – Криводол, за прекратяване предсрочно пълномощията на 

кмета на кметство Пудрия. Затова предлагам да гласуваме това 

решение, както и писмо до президента за насрочване на частичен 

избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Цанева. 

Колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на госпожа 

Цанева проекта на решение. Ако има допълнения или предложения, 

моля да ги направите. Не виждам предложения. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Госпожо Цанева, номерът на решението е 1903-МИ. 

Колеги, да гласуваме писмото до президента. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Госпожо Цанева, имате ли друг доклад в тази точка? Не. 

Минаваме към точка втора. Колега Николов, заповядайте. 
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Точка 2. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на общински избирателни комисии. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е искане с вх. № МИ-27-289 от 

16 октомври 2020 г. от Общинската избирателна комисия – Плевен, 

за изплащане на възнаграждение за проведено едно заседание на 

14 октомври и за дежурство, предхождащо заседанието, от 

председател и член на комисията. Дежурството е дадено на 

13 октомври. 

На 14 октомври комисията се е събрала и е разгледала 

информация, постъпила от кмета на община Плевен, за наличие на 

предпоставки по чл. 42, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 по 

отношение на кмет на кметство Николаево. Комисията е разгледала 

постъпилото искане с данни за наличие на влязла в сила осъдителна 

присъда за престъпление от общ характер и е изискала допълнителна 

информация, а именно влязла в сила осъдителна присъда от Районен 

съд – Плевен, по отношение на конкретния кмет на кметство. 

Документацията е комплектувана в цялост. Налице е и 

контролен лист от страна на финансовия контрольор. Представени 

са всички изискуеми документи, протокол от заседанието, документ, 

удостоверяващ стореното дежурство, искането на кмета на 

общината. 

Предлагам да приемем протоколно решение, с което да 

одобрим разход за възнаграждение за дежурството на двама членове 

и за проведеното заседание от страна на комисията в размер на общо 

831,25 лева ведно с осигурителните вноски. Моля за решение в този 

смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на господин Николов да изплатим 

възнаграждение на ОИК – Плевен. Има ли други предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова); против – няма. 

Благодаря. 

Минаваме към точка трета. Госпожо Иванова, заповядайте. 

 

Точка 3. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

КАТЯ ИВАНОВА: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, на 15 октомври 2020 г. в Централната избирателна 

комисия е получено съобщение с вх. № МИ-08-58 от посочената 

дата от Административен съд – Пловдив, по административно дело 

№ 898/2020 г., към което е приложено и едно искане от ищец по 

делото Ц. Ц. чрез адвокат К. Г.по чл. 248 от Гражданско-

процесуалния кодекс за изменение на постановеното решение в 

частта относно разноските. Тъй като срокът е тридневен, в срок е 

изготвен отговор по искането на адвокат Г. от Централната 

избирателна комисия, който е депозиран в Административен съд – 

Пловдив. Номерът на отговора е МИ-08-64 от 19 октомври. Аз моля 

за протоколно решение на Централната избирателна комисия за 

последващо одобрение на депозирания отговор. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Иванова. Във вчерашния ден, тъй 

като изтичаше срокът, беше изпратен отговорът на жалбата. В тази 

връзка е и протоколното решение за последващо одобрение на 

изпратения отговор. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова); против – няма. 

Минаваме към точка четвърта. Господин Джеров, 

заповядайте. 

 

Точка 4. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЕП-04-02-321 от Районно 

управление – Велинград. Във връзка с това писмо се иска от нас да 

изпратим съответните заверени копия. 

Подготвил съм писмо, с което може да се запознаете в моята 

папка от днес. Ако нямате възражения и предложения за 

допълнения, моля да гласуваме изпращането на същото до Областна 

дирекция на МВР – Пазарджик, Районно управление – Велинград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте доклада 

на господин Джеров. Други предложения има ли? 

Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване 

на текста на писмото. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова); против – няма. 

Заповядайте, колега Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЕП-04-02-322 от 13 октомври 

2020 г., писмо от Областна дирекция на МВР – Плевен, във връзка с 

изпращане на данни, с които разполага Централната избирателна 

комисия. В този смисъл съм подготвил писмо със съответното 

съдържание и приложения от съответните извлечения, заверени 

копия. 



 7 

Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в 

моята папка от днес. Моля да се запознаете със същото и ако няма 

предложения и възражения, да гласуваме изпращането му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако няма 

предложения, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ МИ-09-31 от 17 септември 2020 г. Писмото сме получили от 

Софийска градска прокуратура, с което искат от нас да дадем 

становище по отношение на въпросното лице, свързано с 

изтърпяване на наказания и наложена санкция. В тази връзка съм 

изготвил писмо, с което може да се запознаете в моята папка от днес. 

Моля да се запознаете със съдържанието му и ако нямате 

предложения и възражения, да го изпратим. 

(Коментари извън микрофон.) 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Добре, оттеглям доклада за следващо 

заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Джеров. Друг доклад имате ли в тази точка? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков 

има думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ № ЕП-09-454. От Окръжен 

следствен отдел – Кърджали, е пристигнало писмо, с което ни молят 

да предоставим информация за едно лице с трите му имена и ЕГН и 

дали е подавало декларация или друг документ, с който е заявило, че 

ще упражни правото си на глас в чужбина. И молят да им 

предоставим заверено копие от същия документ. 
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Писмото е в моята папка от днес, с което им предоставяме 

въпросната декларация, Приложение № 22-ЕП. Моля да го одобрите. 

Ако позволите, да продължа с още две и да ги гласуваме 

наведнъж. 

Входящ № ЕП-09-456 от 13 октомври 2020 г., също от 

Кърджали за друго лице. Молбата е същата и прилагаме 

декларацията Приложение № 22-ЕП. 

И последното, отново от Окръжен следствен отдел – 

Кърджали, затова си позволих да поискам да ги съединя. Пак питане 

за трето лице дали е приложило декларация или друг документ, с 

който е заявило, че ще упражни правото си на глас в чужбина. 

Прилагаме със съответното писмо до съответния следовател 

Приложение № 22-ЕП на това лице в заверен препис. 

Моля и трите преписки с така цитираните от мен входящи 

номера на Централната избирателна комисия да гласуваме ан блок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Ивков. Виждате проектите на 

писма в неговата папка във вътрешната мрежа до Окръжна 

прокуратура – Кърджали, Окръжен следствен отдел. 

Ако нямате други предложения, да гласуваме текста на 

писмата, които се отнасят до едни и същи обстоятелства. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Уважаеми господин председател, гледам, 

че съм последен в актуализирания дневен ред на четвърта точка и 

следва точка „Разни”. Мога да си изчакам реда, имам още едно 

писмо, на което систематичното място е в следващата точка. Не 

фигурирам в нея, мога да продължа или да изчакам всички. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Продължете, 

колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, писмото е вх. № НС-22-5 от 

19 октомври 2020 г. Господин П. Е. ни моли трите му имена и данни 

да бъдат премахнати от сайта на ЦИК, защото в наше Решение № 

962-НС фигурира като наблюдател. Твърди, че е записан, без да е 

давал съгласие. „Моля сезирайте се първо за злоупотреба, никога не 

съм регистриран като наблюдател и изнасянето на имената ми без 

моето съгласие е сериозно нарушение.” 

Предлагам ви със стандартно писмо, което не съм подготвил 

към момента, да препратим по компетентност на Комисията за 

защита на личните данни с копие до лицето, за да проследи 

движението на преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Ивков да бъде препратено писмото по 

компетентност на Комисията за защита на личните данни. 

(Коментари извън микрофон.) 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, явно имам празнота в спомените 

как процедираме. Ще го обсъдим и оттеглям доклада си за следващо 

заседание. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ивков, оттегляте доклада. 

 

Уважаеми колеги, минаваме към точка „Разни”. 

Позволете ми да кажа само две думи предварително с оглед 

това, че след малко ще трябва да изляза. 

На първо място, моля за протоколно решение за последващо 

одобрение на писмото, което във вчерашния ден изпратихме до 

госпожа Караянчева във връзка с насрочването в днешния следобед 

среща между Централната избирателна комисия и председателя на 

Народното събрание. 

Моля за протоколно решение за последващо одобрение. 
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Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

И на второ място, във вътрешната мрежа в моята папка е 

качен текстът на прессъобщение във връзка с проведената в 

днешния ден среща между Централната избирателна комисия и 

заместник-министър председателя господин Дончев. То е кратко с 

оглед отбелязване на събитието, което беше сутринта. Ако имате 

забележки, коментари или добавки, моля да ги кажете, за да може да 

го гласуваме и да го качим на страницата на Централната 

избирателна комисия. 

Процедура по гласуване на предложението за прессъобщение. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Севинч Солакова). 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отрицателен вот. Не считам, че 

начертахме стъпките. Никакви стъпки не сме начертали. Ние 

стъпките си ги знаем, че ЦИК ще си ги проведе, но не получихме 

някои отговори по отношение на наличности от материален и 

човешки ресурс. В заключение, пари има, обаче по отношение на 

човешки и материален ресурс, който подлежи да се уточнява 

впоследствие. Така или иначе, конкретност нямаше. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Чаушев. 
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Уважаеми колеги, заседанието продължава. Ще го води 

заместник-председателят госпожа Дюкенджиева. Заповядайте, 

госпожо Дюкенджиева. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин председател. 

Колега Баханов, заповядайте в точка четвърта. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № ЕП-09-470 от 

19 октомври 2020 г., постановление за отказ за образуване на 

досъдебно производство от Районна прокуратура – Плевен. Става 

въпрос за едно лице, което на произведените избори на 26 май 

2019 г. се е намирало на територията на Съединените американски 

щати и е гласувало само веднъж в консулството в Ню Йорк, като е 

представило пред избирателната комисия лична карта и 

международен паспорт и е допуснато да упражни правото си на глас. 

В списъка е на лица, гласували в нарушение на Изборния кодекс. 

Прокурорът обаче прави доста добро тълкуване на Изборния кодекс, 

тъй като в мотивната му част е записано, че престъплението по 

чл. 168, ал. 1, е на формално извършване. За да е довършено същото 

от обективна страна, е достатъчно деецът да е упражнил правото си 

на глас, без да има такова право, какъвто е и настоящият случай. 

Приема факта, че лицето е дописано от секционната избирателна 

комисия в допълнителната страница и е нямало настоящ адрес нито 

на територията на България, нито на територията на друга държава –

членка на Европейския съюз, не е посочило и в самата си декларация 

адрес на пребиваване в Съединените американски щати. И това, 

което е мотивирало прокурора, ще го зачета, тъй като е две 

изречения и мисля, че е добре мотивирано: „В трайната практика на 

ВКС се приема, че чл. 11, ал. 2 от Наказателния кодекс с 

алтернативно очертания в него волеви момент разграничава умисъла 

на пряк и евентуален само при резултатните, но не и при 

формалните (не просто извършени) престъпления. При 

безрезултатните престъпления умисълът може да бъде само пряк и 

никога евентуален. Необходимо е деецът да съзнава обществено 
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опасния характер на своето деяние и въпреки това да иска да го 

извърши, за което не са били събрани данни в хода на извършената 

проверка.” Приема, че няма данни да е знаела, че не е имала право да 

гласува в изборите за членове на Европейския парламент, още 

повече че същата е представила лична карта и международния си 

паспорт и членовете на секционната избирателна комисия са я 

допуснали да упражни това си право.  

Въпреки наличие на обективните признаци на 

престъплението по чл. 168 от Наказателния кодекс прокурорът 

счита, че в хода на проверката и събраните данни липсва 

субективната страна на извършеното престъпление, с оглед на което 

отказва да образува досъдебно производство и прекратява 

прокурорската преписка. 

Предлагам да остане за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Господин Баханов, друг доклад имате ли? Не. 

Колеги, други доклади в тази точка няма. Връщаме се към 

точка „Разни”. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от отдел 

„Издателска дейност” на Народното събрание сме получили писмо 

по електронната поща с искане да предоставим актуална 

информация за телефоните за контакт на Централната избирателна 

комисия. Проверка, извършена в деловодството на ЦИК, показва, че 

последно Централната избирателна комисия е предоставила данни 

на отдел „Издателска дейност” към 2017 г. и телефонният указател е 

издаден през 2018 г. При настоящия мандат на ЦИК не сме 

предоставили данни за състава на Централната избирателна комисия 

с телефоните, затова виждате към докладна записка вх. № ЦИК-09-

181 е приложен проект на писмо до главния секретар на Народното 

събрание заедно с приложен списък на Централната избирателна 
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комисия и служителите в нейната администрация за изпращане и 

публикуване в телефонния указател на Народното събрание. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

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

виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, помните, докладвах ви на 

1 октомври докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация” за извършване на годишна инвентаризация в 

срока от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Възложихме на 

администрацията да допълни мотивите в тази част с оглед на 

периода за извършване на инвентаризацията предвид разпоредбите в 

Закона за счетоводството и указание на Министерството на 

финансите, дирекция „Държавно съкровище”. 

Представена е докладна записка с вх. № ЦИК-09-164-1 от 

19 октомври 2020 г. Представена е и допълнителна информация към 

докладна записка, с която се посочва, че в хода на инвентаризацията 

се налага да се извършат и изготвят нови описи по местонахождение 

на активите. Това се налага поради периодични промени в 

административния състав и по-конкретно промени в длъжността 

„главен специалист-домакин”.  

Предоставя се достатъчно време за документиране, 

одобряване и осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията, 

като се има предвид, че е необходимо технологично време за 

съставяне на инвентаризационните описи за отразяване на данните 

от проверката. Тези данни ще бъдат предмет и част от обхвата на 

доклада на комисията по инвентаризация и ще се предоставят на 
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вниманието на Централната избирателна комисия. Разбира се, те ще 

бъдат включени в годишния финансов отчет. 

Предлага се с проект на заповед състав на комисията по 

инвентаризация с председател Валерия Бончева – счетоводител, 

членове – Димитър Стойнов и Радостина Цветанова, резервен член – 

Жасмина Пеовска. Посочен е и редът за извършване на 

инвентаризацията, както и сроковете. Предлагам ви срокът да бъде 

от 21 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. Инвентаризацията на 

активите да се извърши в присъствието на Николай Гебрев, главен 

специалист-домакин в качеството му на материално отговорно лице. 

Предлагам ви да одобрим направеното предложение, да 

упълномощим председателя на Централната избирателна комисия да 

издаде заповедта и да възложи инвентаризацията със задачите, 

посочени в проекта на заповед за комисията, така както ви я 

представих. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на госпожа Солакова. Има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само напомням, че в 

справката за отворени помещения продължава да се актуализира 

списъкът на общините, които ни предоставят информация за 

отворени помещения във връзка с произведените частични и нови 

избори на 27 септември 2020 г., включително втори тур на 

4 октомври т.г. 

Уведомявам ви, че с вх. № ЦИК-05-38-9 от 19 октомври 

2020 г. в Централната избирателна комисия с писмо на председателя 

на Сметната палата е представен одитен доклад за извършване на 

проверка в Централната избирателна комисия за периода 1 януари 
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2017 г. до 31 декември 2018 г. Моля да се запознаете. Предлагам да 

се проведе работна група, на която да се обсъди докладът, както и 

препоръката и необходимите действия, които следва да бъдат 

предприети от Централната избирателна комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нямате 

друг доклад, госпожо Солакова. 

Уважаеми колеги, аз искам да ви докладвам, че с вх. № ЧМИ-

04-03-19 от 16 октомври 2020 г. сме получили проверката за 

гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в 

произведените нови и частични избори за кметове на 27 септември. 

На този етап за запознаване, допълнително ще докладвам. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка има 

справка за насрочени дела за периода 22 октомври 2020 г. до 

2 ноември 2020 г. включително. Виждате, те са седем на брой и са 

насрочени в Софийски районен съд и в Административен съд – 

София-град. 

Моля да упълномощим юрисконсулт Желязков да осъществи 

процесуално представителство от страна на Централната 

избирателна комисия по дело № 16568/2019 г. по описа на Софийски 

районен съд, както и дело № 17343/2019 г., Двадесет и втори състав, 

по описа на Софийски районен съд, както и да го упълномощим да 

представлява Централната избирателна комисия пред 

Административен съд – София-град, Касационен състав по дело 

№ 7839/2020 г., насрочено за 23 октомври 2020 г., както и по дело 

№ 2622 по описа на Софийски районен съд, 147-ми състав. 

Да упълномощим юрисконсулт Радославова по две дела за 

процесуално представителство пред Софийски районен съд, а 

именно дело № 2622/2020 г. и дело № 15114/2019 г. 

Моля да гласуваме упълномощаването на юрисконсулт 

Желязков и юрисконсулт Радославова. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 
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Моля, процедура по гласуване на предложението на госпожа 

Бойкинова за упълномощаване на колегите. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева); 

против – няма. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия сме получили разпореждане от 

Административен съд – София-град, с указание да представим в 

едномесечен срок от съобщението доказателства за спазване на 

срока за подаване на касационна жалба на Централната избирателна 

комисия срещу решение от 7 юли 2020 г. Това е решение по дело 

№ 12316/2019 г. по описа на Шести състав на Софийски районен 

съд. 

Предлагам ви да изпратим писмо до Административен съд – 

София-град, с което прилагаме отрязъка от призовката на 

Централната избирателна комисия, от която е видно, че тя е 

получена на 23 юли 2020 г. Жалбата е подадена на 30 юли 2020 г., 

тоест законоустановеният срок е спазен. Както и да поискаме 

проверка от бюро „Призовки” към Софийски районен съд за 

удостоверяване на всички действия по начина на връчване на 

призовката и съответно месеца на връчване. За тази цел молим да ни 

бъде издадено съдебно удостоверение от Административен съд – 

София-град, с което да се снабдим с друго такова от Софийски 

районен съд. В тази връзка молим и за удължаване на срока за 

представяне на допълнителни доказателства, че касационната жалба 

на Централната избирателна комисия е подадена в срок. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на госпожа Бойкинова. Има ли други предложения? 

Не виждам. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма. 

Госпожо Бойкинова, имате ли друг доклад? Не. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № ЦИК-00-545-1 от 19 октомври 2020 г. Писмото е от 

Центъра за професионално обучение „Кибер Академия” и е във 

връзка с организиране на обучение на тема „Кибер сигурност във 

връзка със Закона за кибер сигурност”. Тъй като тематиката на 

обучението не касае пряко Централната избирателна комисия и 

нейната администрация, докладвам писмото за сведение. 

И още един доклад. Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-519 

от 15 октомври 2020 г. Писмото е от F-Secure и с него ни 

информират за последната актуализация на тяхна програма и за 

новите й функции. Докладвам това писмо за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Войнов. Друг доклад имате ли? 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-07-138. Писмото е покана за участие в серия от онлайн 

семинари, които се провеждат съвместно с АСЕЕЕО и IDEA, 

Международния институт за демокрация и изборно съдействие. 

Семинарите са от 27 октомври до 17 ноември, като на 27 октомври 

темата е „Гласуване по пощата по време на пандемия”, на 3 ноември 

„Предварително гласуване” и на 17 ноември е „Мобилно 

дистанционно гласуване”. 

Засега ви го предлагам за запознаване, като в близките дни 

ще получим (така е написано в писмото) повече информация и 

детайли за платформата, регистрацията и паролата за участие в тези 
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семинари и тогава бихме могли да определим кои колеги биха 

участвали в тези семинари. 

Поканата ще бъде качена в папка „Международна дейност”. 

С вх. № ЦИК-07-139 ви докладвам покана от Международния 

център за парламентарни науки, с което писмо ни казват, че все още 

имаме възможност да се включим в следващия семинар за 

получаване на професионален сертификат „Менажиране в изборните 

процеси”. Казват също, че ще има дори намаление на цените. 

Както съм ви докладвала за предишни семинари вече в 

COVID обстановката обученията се провеждат виртуално или чрез 

записи, които се изпращат. Докладвам го за сведение. 

Докладвам за сведение писмо, разпределено на колегата 

Димитров. Тъй като той днес отсъства, ме помоли да ви го 

докладвам. Писмото е от фирма, с което казват, че по време на 

пандемия бихме могли да гласуваме чрез sms и изписват какви са 

предимствата, без да е предложена някаква система. За сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад, госпожо Цанева? Нямате. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-744 ви 

докладвам от кмета на община Лясковец протоколите и заповедите 

за отваряне на запечатано помещение във връзка с извършване на 

прокурорска проверка. За сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Чаушев. Друг доклад? Нямате. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЦИК-00-512 от 

15 октомври 2020 г. Писмото е от Държавната агенция „Електронно 

управление”. Продължаваме да си водим кореспонденцията относно 

проекта, по който те работят, за системата за дистанционно 

електронно гласуване. Те продължават да твърдят, че ние трябва да 
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им дадем техническите изисквания към софтуерната и хардуерната 

част. Това писмо е качено в моя папка за днешно заседание. 

Също така казват, че проектът, по който се реализира 

системата за дистанционно електронно гласуване, е до 31 декември 

2020 г., но поради липсата на обявена обществена поръчка следва да 

бъде удължен, за което е необходимо Държавната агенция 

„Електронно управление” да уведоми управляващия орган на 

оперативната програма „Добро управление”, както и да съгласува 

новия срок с нас. 

Молят ни в кратък срок да предоставим на Държавната 

агенция „Електронно управление” технически изисквания към 

софтуерната и хардуерната част на системата за дистанционно 

електронно гласуване. Според тях ние трябва да направим това 

съгласно § 145, ал. 14 от Изборния кодекс, както и реда, по който ще 

се идентифицират избирателите – отново § 145, ал. 22 от Изборния 

кодекс, и техническите параметри, стандарти и процедура за 

реализиране на дистанционно електронно гласуване – отново § 145, 

ал. 27 от Изборния кодекс. 

Посочените параметри са необходими, за да може да се 

извърши промяна в техническото задание, което те имат, отразяваща 

констатациите, изложени в становището, което сме им 

предоставили, както и да се определи срокът, до който да бъде 

удължен проектът. 

Докладвам ви го на този етап за запознаване. 

Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е 

постъпило с вх. № ЦИК-08-12 едно писмо от 14 октомври 2020 г. 

Писмото е от Лаборатории „Касперски” и касае система за 

електронно дистанционно гласуване. Казват, че те са изработили 

такава система и искат да ни запознаят с нейните характеристики. 

Уважаеми колеги, предлагам това писмо да бъде изпратено на 

Държавната агенция „Електронно управление”, тъй като касае 

система за електронно дистанционно гласуване. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – 5 (Георги 

Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Севинч 

Солакова). 

Остава за сведение. 

Друг доклад имате ли, господин Арнаудов? Нямате. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо 

председателстващ. Колеги, докладвам ви писмо, получено по 

електронната поща от госпожа А. Ш., която сочи, че от години не 

живее в България и съответно гласува в чужбина. В България 

последно се е регистрирала в София, община „Искър”, но повече 

няма да се регистрира там. Интересува се дали името й продължава 

да е в избирателния списък на общината, как да установи това, какъв 

е редът за заличаване на името й от него. 

Предлагам приложено след проверка за отговор по 

компетентност от район „Искър”, Столична община, да бъде 

изпратено писмото. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Ганчева. Колеги, има ли други предложения? Не 

виждам. 

Ако няма, моля процедура по гласуване за изпращане на 

писмото до кмета на район „Искър”, Столична община. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева); против – 2 (Николай Николов, Севинч 

Солакова). 

Госпожо Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, гласувах „против”, 

защото лицето в крайна сметка иска името да бъде заличено от 

избирателния списък. Ние може би сме от органите, които знаят кога 

и как се изготвят избирателните списъци и че такъв избирателен 

списък в момента няма. Бихме могли да отговорим на самото лице 

какви действия може да предприеме, тъй като избирателните 

списъци се изготвят за конкретните видове избори. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Ганчева, нямате друг доклад? 

Колеги, други за включване в дневния ред? 

Поради изчерпване на точките от дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Следващото заседание е в четвъртък, 22 октомври, от 

10,30 часа. 

 

(Закрито в 15,20 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

      

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Стойка Белова 

 


