
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

П Р О Т О К О Л 

№ 252 

 

На 22 октомври 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

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

наказателни преписки. 

Докладва: Силва Дюкенджиева 

2. Доклади относно промени в състави на ОИК. 

  Докладват: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов 

3. Разни. 

Докладват: Севинч Солакова, Ивайло Ивков, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева, 

Димитър Димитров, Кристина  

Стефанова, Бойчо Арнаудов  

 

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, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева.  

ОТСЪСТВА: Цветанка Георгиева 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията. 
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* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, добро утро. Налице е необходимият кворум да започнем 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Откривам заседанието. 

Отсъства госпожа Георгиева, която е в отпуск. 

Във вътрешната мрежа виждате дневния ред, който днес е по-

кратък. Има ли колеги, които желаят да се включат в дневния ред? 

Заповядайте, колега Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин председател, моля 

да ме включите в дневния ред с точка „Промяна в състави на ОИК“, 

както и в точка „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, това ще 

бъде нова точка – т. 1а. „Промени в състави на ОИК“. 

Ако няма други желаещи да се включат, моля процедура по 

гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с 
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моите инициали от днешно заседание има десет броя преписки. 

Всичките са от Областна дирекция на МВР – Велико Търново. Става 

въпрос за преписки, по които ние сме изпратили данни за лица, 

гласували в нарушение на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г., след което Областната дирекция на 

МВР – Велико Търново, ни е изпратила едно писмо, с което иска ние 

да им посочим според нас какво нарушение на изборните правила е 

извършило съответното лице, като искат даже по две от писмата – 

има и напомнителни, тъй като първия път не сме им отговорили. 

Колеги, предлагам ви да погледнем първото писмо и тогава 

ще направя предложение за гласуване ан блок. 

Първото писмо – всички се различават само по имената на 

лицата и съответно по приложените документи – като правя 

предложение заедно с отговора на Областната дирекция да 

изпращаме и копия от декларацията на съответното лице, с което 

ние разполагаме – само с копие. В писмото е обяснено. 

Така че моля да погледнем първото писмо и, ако него го 

гласуваме, след това ще предложа да се гласуват другите девет ан 

блок – общо десет преписки. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Дюкенджиева. Моля да погледнем 

текста на първото писмо, за да може, ако има забележки или 

предложения във връзка с текста на писмото, да ги направим сега, 

след което, гласувайки него, после да гласуваме ан блок останалите, 

тъй като са еднакви. 

Има ли предложения, колеги? Ако няма предложения, моля, 

процедура по гласуване текста на писмото.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, правя 

предложение следващите девет писма да бъдат гласувани ан блок. 

Те са със сходно съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Дюкенджиева. Ако няма други 

предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към следващата точка – точка 1а от 

дневния ред: 

1а. Доклади относно промени в състави на ОИК. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание има проект за 

решение за промяна в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара 

Загора. В Централната избирателна комисия е постъпило заявление 

със съответния входящ номер от 06.10.2020 г. от госпожа Даниела 

Белемезова, член на ОИК – Мъглиж, с искане за освобождаване, 

както и предложение от упълномощен представител на Коалиция 

„Обединени патриоти“ за промяна в състава на ОИК – Мъглиж. 
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Предлага се на мястото на госпожа Белемезова за член на ОИК – 

Мъглиж, да бъде назначена Румяна Захариева. 

Към предложението са приложени всички изискуеми от 

Изборния кодекс документи и предвид изложеното и на посочените 

правни основания предлагам решение, с което Централната 

избирателна комисия да освободи като член на ОИК – Мъглиж, 

област Стара Загора, Даниела Белемезова със съответното ЕГН и да 

анулира издаденото й удостоверение. Да назначи на нейно място за 

член на ОИК – Мъглиж, Румяна Захариева със съответното ЕГН, 

като на новоназначения член да бъде издадено удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване по съответния ред. 

Това е предложението за решение. Моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата 

Арнаудов проекта за решение за промяна в състава на ОИК – 

Мъглиж. Има ли предложения или допълнение към текста на 

решението? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1904-МИ. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Разни. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикуван отговор до областния управител на Софийска 

област, който ни поставя въпрос относно наличния резерв 

неизползвани образци на изборни книжа, материали, бюлетини и 

печати от минали избори. Изброени са от 2009 г., включително от 

Националния референдум през 2015 г. Става въпрос за тези 

формуляри, които не са използвани и не са предоставени на 

секционните избирателни комисии. След съответните избори 

Централната избирателна комисия приема решение за тяхното 

унищожаване. 

Предлагам ви да отговорим в този смисъл, че по ред, 

определен със заповед на областния управител, те подлежат на 

унищожаване и да посочим решенията, които сме приели, без да 

уточняваме, че за 2009 г. нямаше такъв режим. Но, така или иначе, 

тези формуляри са за унищожаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

във вътрешната мрежа в папката на колегата Солакова писмото, 

което е подготвено като проект. Ако няма други предложения, моля, 

процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, представена е докладна 

записка от директора на дирекция „Администрация“ във връзка с 

предоставяне на съответни права за работа с информационните и 
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комуникационни системи на комисията. Тя е с вх. № ЦИК-09-180 от 

20.10.2020 г.  

В докладната не са посочени конкретните права, с които 

искаме да снабдим колегата, за да може да изпълнява своите 

функции. Посочено е, че за квалифицирано устройство за 

квалифициран електронен подпис са необходими средства в размер 

на 72 лв. и се иска тяхното одобрение, за което е подготвен и проект 

на писмо до изпълнителния директор на „Информационно 

обслужване“ АД. Заедно с това да бъде създадена електронна 

пощенска кутия в домейна cik.bg на служителя Атанас Керезов, 

главен експерт ИКТ в администрацията на Централната избирателна 

комисия, да му бъде създаден профил в информационната система за 

публикуване на информация на интернет-страницата на комисията и 

да бъде издадено това квалифицирано устройство за квалифициран 

електронен подпис. 

Аз ви предлагам да одобрим изпращането на писмото, 

включително на разхода. Представен е контролен лист за извършен 

предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на 

задължението. Но в крайна сметка да уточним, че директорът на 

дирекцията не е изпълнил задачата така, както беше определена на 

работна група – да посочи конкретно дейностите, които ще се 

изпълняват, и съответно правата на достъп, които следва да бъдат 

предоставени конкретно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имаше и още една задача – една таблица, 

от която да е видно в крайна сметка кой от администрацията какви 

подписи и какъв достъп въобще имаше. Тази таблица налице ли е?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, тя беше 

налице и е качена във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на госпожа Солакова – да бъде направен разходът, 

да бъде издаден електронен подпис, както и да бъде открита 

пощенска кутия на името на господин Керезов и да му бъде 

предоставен достъп. Разбира се, ще уведомим директора на 

дирекцията все пак да бъде отчетено, тъй като е одобрена 

докладната, какъв достъп е даден на господин Керезов. 

Процедура по гласуване, моля. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам ви докладна записка от 21.10.2020 г. за оценяване на 

служителите от администрацията за постигнати резултати за 

периода 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. Приложени са формулярите за 

оценка от директора на дирекцията, както и от председателя на 

Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви ги за запознаване. Предлагам работна група, 

възможно най-скоро, господин председател, за разглеждане както на 

оценките, така и на други задачи, които бяха и от предния път, 

включително на окончателния одитен доклад на Сметната палата. 

Нямам други доклади. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

госпожо Солакова. 

Ще бъде предвидено организирането на работна група, за да 

могат да бъдат обсъдени тези въпроси. Предлагам това да бъде в 
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понеделник след обяд, в час, който е удобен за всички от групата и 

за членовете на Централната избирателна комисия. Може би в 

14,00 ч. е удобен час, за да може да бъде проведено заседание на 

работната група. 

Ако нямате друг доклад, госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Колеги, връщам на доклад преписка с вх. № НС-22-5 от 

19.10.2020 г. на господин Ивков във връзка с искане от П. Л. Е. да 

бъдат заличени и премахнати от сайта на ЦИК трите му имена. 

В тази връзка във вътрешната мрежа в папка с неговите 

инициали от днешно заседание е публикуван проект на писмо с 

предложение за одобрение и за изпращане на господин Е. във връзка 

с това, че е необходимо да депозира сигнал, от който да е видно, че 

желае да бъдат заличени неговите имена и че не е давал съгласие-

заявление за регистрирането му като наблюдател. 

Проектът на писмо е с № 4737 в папката с инициали на 

господин Ивков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, време за запознаване с текста на писмото. 

Виждате, колеги, текста на писмото, което е изготвено от 

колегата Ивков.  

Ако няма предложения към теста, моля, процедура по 

гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 
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Заповядайте, колега Стефанова, за следващия Ви доклад. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от предходно заседание е публикувано 

предложение от Търговска банка за преференциално обслужване на 

служителите на Централната избирателна комисия. То е с вх. 

№ ЦИК-08-63 от 19.10.2020 г. Който желае, моля да се запознае. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг доклад, 

госпожо Стефанова, имате ли? Не, благодаря. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ МИ-06-752 от 21.10.2020 г. Писмото ни е изпратено от инж. 

Йорданов, кмет на община Велики Преслав, от общинската 

администрация, във връзка с изпълнение на наше Решение № 1244-

МИ от 30.09.2019 г. Става дума за отворено помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г. относно преместването им от 

едно помещение в друго поради неотложен ремонт на отоплителната 

инсталация. 

Към писмото са ни изпратени копиe от заповедта за комисия 

под № 499 от 12.10.2020 г., както и от протокола за работата на 

самата комисия. 

Докладвам го за сведение. 

Благодаря Ви. Нямам други доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте доклада 

на колегата Джеров.  

Колега Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-07-102, получено по електронната поща от A-WEB, с 

което ни информират, че на 29 октомври ще проведат онлайн-

семинар на тема „Разпространение на изборна информация към 
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избирателите по време на криза“. Работни езици са английски, 

френски, корейски. Семинарът се провежда от A-WEB съвместно с 

Университета на Южна Африка. 

Засега го докладвам за запознаване, тъй като имаме време да 

реагираме. 

Връщам на доклад за информация покана, получена за 

участие в онлайн-семинар, която е съвместно с IDEA, с 

Международния институт за демокрация и изборно съдействие и 

АСЕЕЕО, който ще се проведе на 27.10.2020 г. Това са серия от 

семинари, като това е първият – „Гласуване по пощата“. 

Както в предходно заседание ви докладвах, предлагам да 

участваме в този онлайн-семинар, въпреки че съгласно нашето 

законодателство гласуване по пощата нямаме. Но не пречи да бъдем 

информирани. Към момента има заявен интерес от колегите 

Димитров и Цанева. Ако има други колеги, биха могли да се 

включат. Ако имате някакви други предложения, моля да ги заявите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вие в момента, 

колега Цанева, го докладвате за сведение ли? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не, докладвах го за запознаване предишния 

път. Сега е за решаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вашето 

предложение е да участваме? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: То ще е чрез 

ZOOM или някаква друга система? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Те ще ни изпратят платформата за 

регистрация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ясно, добре. 

Хубаво е, колеги, да участваме. Правя предложение да 

участват госпожа Таня Цанева и господин Димитър Димитров. Има 

ли други желаещи, които биха искали да се включат в този семинар? 
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Ако няма, не виждам други предложения, да гласуваме те да 

участват от името на Централната избирателна комисия. 

Моля, гласувайте. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева, за следващия Ви доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам вх. № ЦИК-07-116 – 

информация от IFES – електронно издание, която информация гласи, 

че във вторник, 03.11.2020 г., ще се проведат избори за президент в 

Съединените американски щати. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Цанева. Друг доклад имате ли? Добре. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали има едно писмо, което е пристигнало днес. То е 

препращане на грама до ЦИК. Докладвам го за сведение. Номерът е 

ЦИК-04-01-23/1 от 21.10.2020 г. Това е докладът, който посолството 

в Казахстан е изпратило по повод събитията в Киргизстан и тяхната 

развръзка. Имало е някаква среща на представителството на 

Европейския съюз и вътре са включени биографии на временно 

изпълняващия длъжността президент, министър на външните работи 

и т.н. Общо взето, върви към успокояване на обстановката и 

намиране на политическо решение.  
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Докладвам го просто за сведение. Мога да кажа, че в 

Киргизстан не са доволни от отношението на Борел, тъй като това е 

изразено в официално становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Димитров. 

Заповядайте, колега Димитров, за следващия Ви доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам един друг доклад. Всъщност 

връщам на доклад онова питане от Асоциация „Прозрачност без 

граници“. Веднъж го докладвах. Отнася се до отваряне на чувалите и 

евентуално преброяване на недействителните гласове в определени 

секции. 

Веднъж съм го докладвал. Общото мнение е, че ЦИК няма да 

допусне подобно повторно преброяване. Писмото след няколко 

редакции е приело вида, който е във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали. Добре е да го гласуваме, както господин Чаушев 

обърна внимание, тъй като това е принципна позиция. Ако я вземем 

по този повод, ще можем да я пренесем върху искането на 

Обществения съвет за нещо подобно, даже в списъка на така 

наречените 130 секции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само уточнение! Исках ЦИК да има обща 

воля. Съдържанието – това, което съответно се реши. Да уточняваме 

точно. Обща воля и това е.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ако има някакъв тип редакция 

върху кратичкото писъмце, нека по същество да бъде предложена. 

Иначе това, че трябва да имаме обща воля, да, трябва. Добре би 

било. 

(Предложение за корекция от госпожа Иванова извън 

микрофоните.) 
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Под второто изречение на първия абзац имате предвид 

съдията? „…вещи лица…“ – това изречение да го няма? Не 

възразявам, тъй като то в края на краищата няма отношение към 

това, което сме изразили в становището в писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може би не е 

лошо да започнем и с факта, че в чл. 57 са разписани изчерпателно 

правомощията и в тази връзка не е предвидена възможността ние да 

осъществяваме какъвто и да е контрол в тази връзка. Същият е 

възложен на съда, който при преценка може да допусне отварянето 

на чувалите и проверката на действителните и недействителни 

гласове. Защото иначе, така отдолу сложено, самостоятелно, това 

изречение малко се губи. Ние трябва с него да тръгнем. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Извинявам се. Първата чернова на 

отговора започваше точно така: „В чл. 57… изчерпателно 49 

правомощия и т.н., сред които..., но после някои от колегите решиха, 

че е добре да се обърне редът. Нямам нищо против и да го променя 

отново и да го върна към чл. 57, с което да започва. 

Добре, няма никаква спешност, може да остане за следващия 

път. Ще ги обърна, първата редакция е такава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладчикът е 

съгласен с тази редакция. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Съгласен съм. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладчикът е 

съгласен с редакцията и направените поправки и отпадането на 

изречение второ, което е в първия абзац, което беше предложено от 

колегата Иванова, и наистина ние не можем да отговаряме за 

действията на съдията в рамките на едно дело как би процедирал.  

Но, така или иначе, ако е съгласен докладчикът, тогава да 

гласуваме по принцип изпращането на писмото в този смисъл и вече 

допълнително редакцията да бъде оформена така, както бяха 

направени предложенията от днешното заседание. 
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Ако няма други предложения, моля, колеги, процедура по 

гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-14-40 от 

14.10.2020 г. Писмото е от кмета на община Априлци, с което ни 

информира, че са получили искане от Държавна агенция „Архиви“ 

да предадат книжата и материалите, които се намират при тях от 

местни избори 2015 г. Искат разрешение да отворят запечатано 

помещение. 

Аз мисля, че такова разрешение не им е необходимо, тъй като 

ние сме приели едно общо Решение № 1244-МИ. В тази връзка е 

осъществен контакт със секретаря на общината и са уведомени за 

това наше решение. Тоест, казали сме им да се съобразят с него, да 

изпратят необходимите документи, след като предадат книжата за 

архивиране. 

Това ви го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест, 

предложението е да не изпращаме нарочно писмо, а просто вече сте 

се свързали с общината? Добре. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А така ли ще бъде оттук нататък? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Добре, колеги, ще отговорим писмено 

на община Априлци, където ще им кажем, че има прието Решение 
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№ 1244-МИ на Централната избирателна комисия и не е необходимо 

да се приема нарочно решение за конкретния случай.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Арнаудов да бъде 

изпратено писмо, с което да ги уведомим, че в нашето решение е 

уреден този въпрос. 

Имате ли други предложения? Ако няма други предложения, 

моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Имате ли друг доклад, колега Арнаудов?  

Ако нямате, връщам на доклад колегата Солакова. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в рамките на 

заседанието преди малко постъпи писмо от Министерството на 

финансите относно внасяне на проект на решение на Министерския 

съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на 

Република България за 2021 г.  

Както знаете, заедно с мотиви, които всъщност представляват 

актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021 – 

2023 г. с конкретни разходни тавани за всички бюджетни 

организации, включително и за Централната избирателна комисия. 

От бързия преглед, тъй като те ни изпращат материали на 

публикуваните проекти на страницата на Министерството на 

финансите, за Централната избирателна комисия изрично е 

посочено, че за изпълнение на законовото изискване за машинно 
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електронно гласуване в Република България съгласно Изборния 

кодекс за 2020 г. са осигурени допълнителни средства в съответния 

размер за авансово плащане, включително за 2021 г. са предвидени 

средства за окончателното плащане на стойността на устройствата за 

машинно гласуване, както и разходи за подготовката и 

произвеждане на изборите за народни представители и за президент 

и вицепрезидент на републиката.  

Подчертали са, че в бюджета са предвидени разходи за 

подготовка и произвеждане на избори за общински съветници и за 

кметове през 2023 г. 

Ако искате, във вътрешната мрежа ще публикуваме 250-та 

страница от актуализираната бюджетна прогноза за 2021 – 2023 г. с 

разходните тавани за Централната избирателна комисия за сведение. 

С оглед на формулировката в частта относно Централната 

избирателна комисия аз на този етап ви предлагам да не изпращаме 

становище до министъра на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Солакова. Ако имаме да 

добавим нещо? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като с писмото 

на министъра на финансите е предоставен срок до 23.10.2020 г., след 

като разгледаме всички документи, в случай на необходимост, 

разбира се, ще се свика и извънредно заседание. Но, ако няма 

необходимост от изпращане на становище, с което Централната 

избирателна комисия да изрази бележки по така представените 

проекти, ви предлагам да не изпращаме нарочно становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Моля всички колеги да се запознаете с материалите 

и писмото, които са качени. В случай че Централната избирателна 

комисия има забележки, то тогава ще свикаме заседание, за да могат 
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да бъдат приети и изпратени на Министерството на финансите в 

утрешния ден.  

Моля да гласуваме предложението на госпожа Солакова. 

Режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, с това изчерпахме точките от дневния ред. 

Има ли някой, който желае да докладва?  

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, уважаеми господин 

председател. Позволявам си да внеса за доклад една промяна в 

ОИК – Банско. Входящият номер е МИ-15-477 от 16.10.2020 г. Не 

съм го докладвал на предходно заседание, тъй като документите 

бяха пристигнали по е-mail, а днес дойдоха и оригиналите на 

декларацията и копие от дипломата за висше образование на лицето, 

което се предлага да замести починал член на ОИК – Банско. 

Приложен е и препис-извлечение от акт за смърт от 02.07.2020 г. 

Лицето е било от квотата на Обединени патриоти. Така че има 

постъпило до председателя на ЦИК заявление от Александър 

Пиришанчин, упълномощен представител на ВМРО – така е 

записано. С настоящото писмо ни уведомяват, че Димитър Георгиев 

Думанов, член на ОИК – Банско, от квотата на ВМРО е починал, за 

което прилагат смъртен акт към писмото.  

Предлагат за нов член на ОИК – Банско, Мария 

Александрова Кърпачева с посочено ЕГН. Има изготвен проект на 

решение за замяната на починалия член на ОИК – Банско.  
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Видях пълномощното. То е от Зорина Николова на 

Александър Пиришанчин, от когото изхожда заявлението за смяна. 

Тя е в качеството си на пълномощник на Красимир Каракачанов, 

законен представител, представляващ председател на НИК на ПП 

„ВМРО – Българско национално движение“. Но в папката видях, че 

същото лице – Александър Димитров Пиришанчин – е бил 

упълномощен и през 2019 г. с пълномощно № 11 от 12.08.2019 г. от 

името на коалиция от партии „Обединени патриоти – НФСБ“ от 

Огнян Христо Узунов, упълномощил същото лице. 

И в двете пълномощни не пише да прави промени или да 

предлага членове на ОИК. Има всички други права – да води 

преговори при общинска администрация за сформиране на 

секционни избирателни комисии, за съставите на ОИК има в 

предходното – от 12.08.2019 г. Във второто сега, което е 

представено, няма. Но отдолу и в двете е написано: „Пълномощното 

следва да се тълкува разширително в полза на упълномощения“. 

Така че считам, че лицето първоначално и сега има право да 

предлага членове на ОИК.  

Така че, уважаеми колеги, моля да погледнете проекта ми за 

решение, в което предлагаме на мястото на починалия Димитър 

Георгиев Думанов – член на ОИК – Банско, да бъде назначена 

Мария Александрова Кърпачева с приложена декларация по чл. 75, 

ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3 и чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 3 от 

Изборния кодекс, както и приложено свидетелство за съдимост и 

диплома за висше образование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Баханов, 

къде е номерът на проекта за решение и къде е качен? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В проекта за решение ще предложа, че 

документите са пристигнали по електронната поща и по пощата. 

Тоест, оригиналът е пристигнал вече по пощата. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

проекта, който е качен във вътрешната мрежа. Ако няма 

предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1905-МИ. 

Има ли други колеги, които желаят да се включат с доклади?  

Ако няма, закривам днешното заседание. 

Насрочвам следващото заседание на Централната 

избирателна комисия във вторник, 27.10.2020 г. от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 11,25 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 

 


