
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 255 

 

На 5 ноември 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Николай 

Николов, Ивайло Ивков, Ерхан Чаушев  

2. Доклади по дела, жалби и сигнали.    

  Докладва: Мария Бойкинова 

3. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки.  

Докладват: Мирослав Джеров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Георги Баханов 

4. Разни. 

Докладват: Севинч Солакова, Кристина Стефанова, 

Емил Войнов, Димитър Димитров, Георги Баханов, 

Александър Андреев, Таня Цанева, Николай Николов 

 

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, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Катя Иванова, Силвия Стойчева.  

 

Заседанието бе открито в 11,20 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам редовното заседание на Централната избирателна 

комисия на 5 ноември 2020 г. Налице е необходимият кворум. 

Отсъстват по обективни причини колегите Иванова и Стойчева, ще 

закъснее колегата Ганчева. 

Виждате във вътрешната мрежа дневния ред. Има ли 

предложения. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  Господин председател, ако може 

да ме включите в т. „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Господин председател, бих искал да ме  

включите в т. 3 – Доклади по административни и 

административнонаказателни преписки, както и в т. 1 – 

възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля и мен да включите в точка 1 – 

възнаграждения на ОИК,  господин председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 
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Има ли други желаещи?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване на дневния ред. 

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

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

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

 Господин Арнаудов, имате думата. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане от Общинска избирателна 

комисия – Две могили, с вх. № МИ-27-304 от 03.11.2020 г. за 

изплащане на възнаграждения за дадено едно дежурство от 

председателя на ОИК – Две могили. Дежурството е във връзка с 

процесуално представителство пред Административен съд – Русе.  

Приложен е протокол от проведеното заседание на 

Административен съд – Русе, Определение на Административен съд 

-  Русе, и справка по образец на нашето решение. 

Към искането за изплащане на възнаграждение е изготвена 

счетоводна справка и контролен лист. Затова аз предлагам то да бъде 

одобрено от Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на  господин Арнаудов. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване изплащане 

възнаграждението на ОИК –Две могили. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Баханов го няма,  господин Николов го няма. 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам вх. № МИ-27-305 от 

03.11.2020 г. Искането е от ОИК – Враца, област Враца, за 

изплащане на възнаграждение за едно заседание, проведено на 

23.10.2020 г., на което са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и девет членове на комисията.  

Представен е протокол от заседанието, представен е и 

присъствен лист, също и имената на присъствалите и е взето 

Решение № 237, с което са прекратени пълномощията на общински 

съветник и е обявен за избран друг общински съветник – следващият 

в листата. 

Общата сума е 617,00 лв. и включва също така и две 

дежурства. Дежурствата са – едното на датата преди заседанието – 

22.10.2020 г. от един член, и второто на 27.10.2020 г. от един член, 

като има контролен лист и финансова справка от отговорните лица 

от нашата администрация. 

Моля да одобрим така поисканите с молба от ОИК – Враца, 

възнаграждения. Лошото е, че не виждам молба. Има само справка. 

Очевидно е, че касае възнагражденията. Предлагам да приемем, че 

се съдържа имплицитно в тази справка, която ни изпращат за 

заседание и дежурства. Подписана е от председател, от секретар и 

има и печат. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на колегата Ивков за изплащане на възнаграждение на 

ОИК – Враца. Има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

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

Предложението се приема. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-298 от 

29.10.2020 г. от Общинска избирателна комисия – Разград, сме 

получили искане за изплащане на възнаграждение за проведено 

дежурство от председател, който е присъствал на обявяване и 

връчване на удостоверение на избран кмет на с. Киченица.  

По преписката има контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да се изплати дежурството на председателя за дата 

27.10.2020 г.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на колегата Чаушев за изплащане на 

дежурство на ОИК – Разград. Има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

продължаваме с точка втора от дневния ред: 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

сигнал, постъпил по електронната поща на Централната избирателна 

комисия    от   С. Г.,    който   ни   сигнализира,   че   в   с. 

Чомаковци, област Плевен, община Червен бряг на 26.10.2020 г. е 

забелязал, че все още на централно място в селото стои предизборен 

транспарант на кандидата на ПП ГЕРБ Димчо Бешовишки. Счита, че 

този предизборен агитационен материал стои там още от местните 

избори през 2019 г. Твърди, че според скромното му проучване това 

противоречи на чл. 25, Глава втора на Решение на ЦИК № 794-МИ 

от 27.08.2019 г. Има и приложен снимков материал. 

Предлагам ви да изпратим сигнала по компетентност на 

кмета на община Червен бряг, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 

285 сигнали за поставени предизборни агитационни материали 

извън предизборната кампания се подават до областния управител, 

съответно до кмета на общината, района или кметството, съответно 

кметът извършва проверка и, ако установи наличието на такъв 

агитационен материал, издава заповед за премахването, която се 

връчва на лицето, което е поставило агитационния материал. В 

случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен 

материал, не го премахне доброволно в тридневен срок, то се 

премахва от общината. Това е процедурата по чл. 185. 

Предлагам да го изпратим по компетентност с копие до  

господин С. Г., който ни е сигнализирал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Бойкинова. Имате ли други 

предложения? 
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Ако няма, процедура по гласуване на решение за изпращане 

по компетентност на кмета на общината. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Имате ли друг доклад,  госпожо Бойкинова. Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

изготвена молба от юрисконсулт Радославова с правно основание 

чл. 248, ал. 1 от ГПК за допълване на решение на Административен 

съд - София-град в частта му за разноските. В предходно заседание 

ви докладвах решение на Административен съд – София-град, с 

което съдът е оставил в сила решение на Софийския районен съд, с 

което е потвърдено решението на Централната избирателна комисия 

за налагане на имуществена санкция на телевизия „ЕВРОКОМ“ 

ООД. Юрисконсулт Радославова е поискала разноски в 

касационната инстанция. Представила е списък на разноски по 

чл. 80 от ГПК, но съдът не се е произнесъл, поради което ви 

предлагам да поискаме от съда на основание чл. 248 от ГПК да 

допълни постановеното от него решение в частта му за разноските, 

претендирани от Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

госпожо Бойкинова. 

Колеги, виждате във вътрешната мрежа текста на молба от 

Централната избирателна комисия за допълване на решението в 

частта му за разноски. Време да се запознаете. 

Има ли предложения по текста на молбата? Ако няма, моля, 

процедура по гласуване на текста и изпращането на молбата до 

Административен съд – София-град.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

Определение на Административен съд – Пловдив, с което е оставена 

без        уважение        молбата         на           Ц.   Ц.,       депозирана 

чрез адв. Г., за изменение на решението на Административен съд – 

Пловдив, в частта му за разноските. 

С молбата всъщност се искаше изменение на решението в 

частта му за разноски, тоест, претендира се пълният размер на 

разноските, които е поискал адв. Г.  в това производство. 

Съдът е съобразил направеното от Централната избирателна 

комисия възражение за прекомерност на претендираното адвокатско 

възнаграждение и съответно е определил размерът на същото в 

размер на 2665 лв. вместо на 3265 лв.  

Докладвам ви го за сведение. Срещу това Определение е 

постъпила и частна касационна жалба, с която се обжалва 

Определението и се твърди, че е неправилно и се претендира 

пълният размер на адвокатското възнаграждение. Имаме тридневен 

срок от получаване на съобщението да подадем възражение. Такова 

ние вече сме подали с отговора на първоначалното искане. Считам, 

че не е нужно да подаваме възражение със същите мотиви, кой като 

ние сме ги изложили вече.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на докладчика. Има ли други предложения? Мисля, 

че няма други предложения. 

Имате ли друг доклад, колега Бойкинова? Заповядайте. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

пет дела, насрочени в АССГ на дата 13.11.2020 г. Делата са 

образувани по касационни жалби на Централната избирателна 

комисия срещу решения на Софийски районен съд. Съответно това е 

дело № 10078/2020 г., № 9658/2020 г., № 9376 / 2020 г., № 9375/2020 

г. и № 9231/2020 г., както и дело, насрочено за 01.12.2020 г. в АССГ 

и на 04.12.2020 г. всъщност са две дела. Второто дело е 9004/2020 г. 

Имаме вече и насрочени дела за 2021 г. – на 15.01.2021 г.  

Докладвам ви ги за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

госпожо Бойкинова. 

Връщам към точка първа от дневния ред: 

1. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-297 от 28.10.2020 г.  

Постъпило е искане за изплащане на възнаграждение от Общинска 

избирателна комисия – Благоевград, подписано от председателя и 

заместник-председателя и заверено с печата. Приложени са 

доказателства за проведено едно заседание и едно дежурство. 

Дежурството е от председател и заместник-председател, а на 

заседанието са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и девет члена. 

Заседанието е проведено във връзка с постъпил сигнал до 

Общинска избирателна комисия, като същата е заседавала на 

05.10.2020 г. от 18,00 ч. Провела е редовно заседание, разгледала е 

сигнала, счела е, че същият не касае нарушение по Изборния кодекс 

и тя не е компетентна за произнасяне по сигнала. Взела е решение да 

препрати същия на Районна прокуратура – Благоевград, за 
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произнасяне по компетентност. Сигналът е от бивш кметски 

наместник на с. Делвино, община Благоевград. 

Дежурството е дадено на 23.10.2020 г. във връзка с 

подготовка на материалите за изпращане до Районна прокуратура – 

Благоевград, във връзка със сигнала. 

Така че, уважаеми колеги, считам, че следва да изплатим 

исканото възнаграждение така, както е посочено в самото заявление. 

Има изготвен контролен лист за предварителен контрол от 

финансовия контрольор, както и счетоводна справка за размера на 

исканите възнаграждения. Същите са в общ размер с осигурителните 

вноски 835,24 лв. за заседанието и дежурството. 

Предлагам да вземем решение, с което да одобрим 

изплащането на възнагражденията на ОИК – Благоевград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на  господин Баханов. Ако няма други 

предложения, процедура по гласуване на възнагражденията на ОИК 

– Благоевград. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки. 

Заповядайте, господин Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е получено 

постановление с вх. № ЕП-09-488 от 03.11.2020 г.  Постановлението 

ни  е  изпратено  от  С. И., която е следовател при Окръжен 
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следствен отдел – гр. Силистра. Със същото постановление се иска 

съдействие на Централната избирателна комисия, като следва да 

бъдат предоставени съответните документи така, както са описани в 

самото постановление.  

В тази връзка съм изготвил писмо, с което ще ви моля да се 

запознаете. То се намира във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днес под № 4768, с    което отговаряме на следовател 

И.,  че  в  Централната избирателна комисия се съдържат 

съответните документи, като може да бъде направена исканата 

графологическа експертиза в съответното работно време и вещото 

лице-графолог да предостави копие от постановлението, с което е 

назначено за експерт по досъдебното производство. 

Моля да се запознаете със съдържанието на писмото. Ако 

нямате предложения, възражения и допълнения, да гласуваме 

изпращането на същото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

текста на писмото до Окръжна прокуратура – Силистра. 

Ако няма предложения по текста, процедура по гласуване за 

изпращането на писмото. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги, докладвам писмо до Районна 

прокуратура Велико Търново с изх. № МИ-09-17 от 30.07.2020 г., с 

което им изпращаме по компетентност копие от писмо на ГД  ГРАО 

и приложен списък на лицата, гласували в нарушение на 

разпоредбите на Изборния кодекс на изборите за общински 
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съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., като прилагаме и за 

съответните лица, съдържащи се в писмото на ГД  ГРАО,  общо 24  

документа, а именно копие от писмото, извлечение от списъка, 

извадка от страниците на избирателните списъци, като за едното 

лице има и заверено копие на удостоверение за настоящ адрес по 

отношение на едното лице.  

Не знам дали директно не трябва да им ги изпратим наистина 

със заверени копия и тези – аз не слушах внимателно предишната 

преписка, затова и ставаше въпрос – за да ги приобщят към 

съответни преписки. Защото ние изпращаме копия и извлечения, но 

имаме и декларации, списък – копие, защото не са изходящи от нас.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на  господин Ивков. По текста на писмото има 

ли предложения?  

Ако няма предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, виждате един уърдовски файл 

под № 4765 във вътрешната мрежа. Входящият номер на 

запитването е МИ-04-02-77 от 29.10.2020 г., с което заместник-

директорът на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, ни 

запитва за едно лице – да се посочи какво точно е нарушението, да 

се предостави подробна информация конкретно за това лице – не е 

ясно каква. За допълнителна информация е дал телефони. 

Докладвам ви един проектоотговор, твърде дълъг и подробен 

този път, като ви предлагам следните корекции. Взимам повод от 
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казаното по предишната преписка, което се отнасяше за тази от 

колегата Солакова и съм абсолютно съгласен. На четвъртия абзац в 

ред 5 вместо „не е притежавал избирателно право“ да заместим или с 

израза „не е упражнил правилно избирателното си право“, или пък 

изобщо да го махнем и да остане, че при гласуването еди-кой си „е 

гласувал в секция, различна от секцията….“ – просто фактите. Може 

би второто е по-добро. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на  господин Ивков, както и редакцията, която 

той направи в хода на доклада. В тази връзка моля, процедура по 

гласуване, ако няма други предложения. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, другите две писма са с № ЕП-09-

485 от Прокуратура на Република България – Бюро по защита при 

главния прокурор. Питат ни за две лица, необходима им е 

информацията дали са налице обстоятелствата по чл. 153, ал. 3, т. 5 

от ЗМВР – несъвместимост на службата.Тоест, дали са на изборни 

длъжности. 

Нашата процедура е да гласуваме протоколно писмо, което не 

е изготвено, но е бланково – да се извърши проверка от нашия 

партньор – „Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на  господин Ивков. 
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Процедура по гласуване изпращането на писмо за 

извършване на проверка. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, предлагам ви с оглед 

оптимизиране работата на Централната избирателна комисия в този 

тежък период, който предстои, тези писма вече да се докладват 

както това до „Информационно обслужване“ АД, което да заминава 

веднага след преписката за извършване на проверката, така и самият 

отговор от страна на Централната избирателна комисия веднъж в 

една преписка, след като е готов резултатът за това дали има 

несъвместимост на лицата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението, което направи  господин Ивков. Има ли други 

предложения? Ако няма други предложения, моля, протоколно 

решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Ивков. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в тази точка е мястото и на 

следващия ми доклад с вх. номер на Централната избирателна 

комисия ЕП-09-487 от 03.11.2020 г. Това е едно постановление за 

прекратяване на досъдебно производство от Районна прокуратура – 

Свищов. Тук обаче се касае  –  аз не съм много подробен и го качвам 

за този, който иска да се запознае – обаче тук се касае за едно лице, 

което е гласувало в секция в Ливан, като имало настоящ адрес в 

Ливан. Несъмнено има нарушение на Изборния кодекс от обективна 

страна. Само че се счита, че по отношение на това лице – разказвам 

ви каквото прочетох, защото е доста дълго постановлението, само 

основните акценти – че няма субективната страна, тъй като не само 

че не е било възпряно, било е насърчено от секционната избирателна 

комисия да гласува, че има право. Не е знаела изобщо за Изборния 

кодекс и за уседналост и т.н. Нищо ново по отношение на това лице. 

Има обаче декларация, както знаем, която е попълнена от 

това лице и се установява, че подписът не е на лицето. Как е 

установено за лица, които живеят в Ливан, не зная. Няма значение. 

Разговаряно е със сестрата. Снемани са обяснения и т.н. 

Установено е лицето, чийто е почеркът на самата декларация, 

без подписа обаче – лицето е член на комисията – вследствие на 

което се прекратява производството не само по отношение на 

престъпление по чл. 168, а и по чл. 313, където са изследвали за 

евентуално документно престъпление, поради това че не е станало 

ясно кой е приобщил изобщо декларацията и чий е подписът под 

нея.  

Установено е само, че лице от секцията е попълнило 

декларацията. Това могат да го правят за улеснение на комисията. В 

крайна сметка считат, че при това положение няма от обективна 

страна. Този извод – ОК. Аз не бих оспорвал на прокуратурата. 

Според мен е друго – от обективна има, но не е намерен 

извършителят. Обаче завършва със следното, което аз не мога да не 
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докладвам: „Следва да се изпрати препис от постановлението на 

ЦИК – София, за преценка на административнонаказателната 

отговорност на еди-коя си – за члена на комисията става въпрос – по 

чл. 495, ал. 2 от Изборния кодекс“. Там  е предвидена парична 

санкция – забравих размера, да не отварям кодекса, всеки може да си 

го види, за лица от комисиите, извършили нарушение. 

Аз го докладвам за сведение след размисъл, но може би ние 

трябва да направим едно работно заседание, на което да имаме ясна 

постановка как ще действаме в такива случаи при изпращането и 

при резултатите от постановленията в такива случаи, защото от 

формална страна очевидно, че има поне едно нарушение на някого. 

От друга страна, глобата, която е предвидена, мисля, че е 200 лева. 

Ние да изследваме в секция в Ливан, това за мен граничи със 

субективната невъзможност, първо, и най-вече мотивът ми аз да 

считам, че трябва да го оставим за сведение, е това, че в рамките на 

наказателното производство прокуратурата е събрала такива 

сведения, които Централната избирателна комисия трудно може да 

събере, които сочат до липса на субективна страна и достатъчно 

факти за установяване и на административно нарушение. 

Така че предлагам го за сведение. Но обръщам внимание – 

по-различно постановление от другите, от масовите е това.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Ивков. 

Чухте доклада на докладчика. Не виждам да има други 

предложения. Моля колегите да се запознаят с постановлението, 

което беше докладвано, и вече, ако има предложения във връзка с 

работно обсъждане, ръководителят на групата по жалби и сигнали 

може да предложи да бъде проведено такова. 

Благодаря. 

 Госпожо Ганчева, заповядайте. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми  господин 

председател! Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от Окръжна 

прокуратура – Ямбол, с което следовател ни е поискал във връзка с 

участие на български граждани в изборите за членове на Европейски 

парламент допълнителна страница към списъка за гласуване извън 

страната на СИК № 456 във Великобритания, както и декларация по 

чл. 33, ал. 2 ИК за съответното лице. С писмо приложено му 

изпращаме сканирани на електронен носител поисканите документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля за 

протоколно решение да гласуваме писмото за изпращане на 

изисканите документи.  

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

постановление на Районна прокуратура – Стара Загора, с вх. № ЕП-

09-484 от 30.10.2020 г. Можете да го видите в папка с инициалите на 

колегата Николов.  

Образувана е преписка във връзка с подаден сигнал от 

Централната избирателна комисия за лица, гласували на различни 

места в чужбина повече от един път или без да имат право да 

гласуват. Става въпрос за едно лице, което на изборите за членове на 

Европейски парламент е гласувало в разкрита избирателна секция в 

Брайтън. За целта е попълнило декларация и е дописано в 

избирателния списък. След извършената проверка е установено, че 



18 

 

лицето е с постоянен адрес в Стара Загора и е с регистриран настоящ 

адрес в Брайтън от април 2018 г.  

Заключението е, че лицето не е извършило нарушение на 

изборните правила, поради което преписката следва да бъде 

прекратена. Постановлението на районния прокурор е, че отказва да 

образува наказателно производство и прекратява преписката.  

Предлагам постановлението да не се обжалва и го докладвам 

за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Войнов. 

Не виждам друго предложение. 

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

има подготвени две писма до началника на Районно управление – 

Петрич. Едното писмо е с вх. № МИ-04-02-63 от 21.10.2020 г. и 

№ МИ-04-02-75 от 26.10.2020 г.  Един отговор е подготвен по двете 

писма с приложение допълнителна страница от списък от 

избирателна секция, община Петрич, където лицето, за което е 

искана информация, е упражнило правото си на глас, като е било 

дописано в допълнителната страница. 

Моля да погледнете писмата. Надълго и нашироко, на три 

страници обясняваме на началника на РУ – Петрич, отговорите на 

поставените от него въпроси, а именно кои разпоредби на Изборния 

кодекс е нарушило съответното лице, упражнявайки избирателните 

си права на проведените избори за общински съветници и за кметове 

на 27.10.2019 г. и на 03.11.2019 г., както сме посочили в наше писмо 

и в коя секция лицето е упражнило правото си на глас на 

27.10.2019 г.  и 03.11.2019 г., в коя секция е следвало да гласува 

съгласно изискванията на Изборния кодекс. 
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Виждате, обяснено е надълго и нашироко как гласуват 

лицата, че същите гласуват по постоянен адрес, кога се допускат 

изключения на гласуване не по постоянен адрес и какви действия 

следва да предприеме съответното лице, което желае евентуално да 

гласува по настоящ адрес и съответните документи, които същото 

трябва да попълни. 

Така че, моля да погледнете писмото и ако нямате 

предложения за допълнения или изменения, моля да гласуваме 

отговора на тези две писма с идентичен предмет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на писмото. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, има идентичен текст 

по писмо с вх. № МИ-04-02-64 от 21.10.2020 г. Отново началникът 

на РУ – Петрич, задава същите въпроси – кои разпоредби на 

Изборния кодекс е нарушило съответното лице и къде е упражнило 

правото си на глас и къде е следвало да ги упражни съгласно 

изискванията на ИК. Отново надълго и нашироко – на две и 

половина страници – обясняваме разпоредбите на Изборния кодекс, 

отнасящи се до начина на гласуване на избирателите в Република 

България и съответните изключения от предвидения начин на 

гласуване, а именно по постоянен адрес, тъй като явно това лице 

попада в тези изключения.  
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Представяме заверено копие от допълнителна страница на 

избирателния списък, където фигурира съответното лице, за което се 

търси информация.  

Моля да погледнете писмото и, ако няма допълнения и 

изменения, моля,  господин председател, да го поставите на 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада на  господин Баханов. Виждате писмото. То е с 

приблизително същия текст, както предходното писмо. 

Ако няма предложения, процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, връщам на точка първа – Доклади относно искания за 

изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, докладвам ви две преписки във 

връзка с искания за изплащане на възнаграждения. На първо място, 

постъпило е с вх. № МИ-27-299 от 29.10.2020 г. искане за изплащане 

на възнаграждение от Общинска избирателна комисия – Завет. 

Искането е за изплащане на сума в размер на 969,57 лв., която е във 

връзка с проведено едно дежурство на 22.10.2020 г., две заседания – 

на 2 октомври и на 14 октомври.  

Преписката е комплектувана с всички необходими 

документи. 
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Дежурството е проведено от двама членове на комисията, 

докато на заседанията са присъствали съответният брой лица. 

Заседанието е проведено относно писмо от Общински съвет – Завет, 

във връзка с отсъствие на общински съветник и вземане на решение 

от ОИК. Второто заседание, за което споменах, че се търси 

възнаграждение – това на 14 октомври – е във връзка с приемането 

на решение по вече поставения въпрос от Общинския съвет за 

предсрочно прекратяване пълномощията на този общински 

съветник. 

Както казах, преписката е окомплектована със съответните 

протоколи и за двете заседания, има и доказателства за дадените 

дежурства. Считам искането за основателно и моля за приемане на 

решение за утвърждаване на разход в размер на 969,57 лв. за 

възнаграждение за проведените две заседания и едно дежурство. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на  господин Николов.  

Ако няма други предложения, процедура по гласуване на 

възнаграждението на ОИК – Завет. 

Гласували 14 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, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми  господин Николов, моля, продължете. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, втората преписка, 

която искам да докладвам е с вх. № МИ-27-300 от 30.10.2020 г. от 

Общинска избирателна комисия – Плевен, във връзка с дадено 
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дежурство на дата 26.10.2020 г. на първо място и на второ място, във 

връзка с проведено заседание впоследствие на 22.10.2020 г.  

Всъщност преписките са две. Първата, както казах, е с вх. 

№ МИ-27-300 от 30.10.2020 г., а втората е с вх. № МИ-27-300/1 от 

30.10.2020 г., визира заседанието.  

Преписката е в развитие. Ние вече утвърдихме 

възнаграждение за заседание, на което е разгледан сигнал, постъпил 

от кмета на общината във връзка с влязла в сила осъдителна присъда 

за употреба на алкохол по отношение на кмет на кметство. 

На първото заседание беше изискано доказателство. 

Очевидно колегите са го получили. На 28.10.2020 г. е проведено 

заседание на Общинска избирателна комисия, на което са разгледали 

жалбата от Общинска избирателна комисия и на заседанието са 

приели решение № 300, с което се извършват поправки в тяхно 

Решение № 299. 

Търсената сума, за която моля да се приеме решение, за което 

има необходимите документи, е в размер на 1054,69 лв. Отново да 

кажа, тя визира дежурство на 26.10.2020 г., дежурство на 

27.10.2020 г. и въпросното заседание от 28.10.2020 г., на което е 

присъствал пълният състав на комисията от 15 члена. А на двете 

дежурства са присъствали председател и член. 

Моля за решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на  господин Николов. Има ли други 

предложения? 

Ако няма други предложения, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева 

и Цветанка Георгиева);  против –   няма. 



23 

 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, преразпределена ми е преписка с вх. № МИ-27-

285 от 07.10.2020 г. Първоначално е била разпределена на колегата 

Иванова. 

Искането е относно възнаграждение на ОИК – Якоруда, за 

проведено заседание на 07.10.2020 г. В първоначалното искане само 

ни уведомяват, че е имало заседание във връзка с предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник от квотата на 

ДПС. Решенията и протоколът са качени на страницата на ОИК – 

Якоруда. Приложили са ни уведомление от председателя на 

Общинския съвет – Якоруда, и препис-извлечение от смъртен акт. 

След това сме им изпратили е-mail, след като е разговаряно с 

колегата Иванова, от Жасмина Пеовска. Упоменато е, че 

председателят на ОИК – Якоруда, не отговаря на телефона и сме 

искали допълнителни разяснения относно справка на присъстващите 

по длъжности – председател, заместник-председател, секретар и 

членове на въпросното заседание, протокол от проведеното 

заседание с подписи, решение от проведеното заседание. След това 

вече с вх. № МИ-27-285 от 27.10.2020 г. е постъпило вече добре 

оформено искане относно възнаграждение за проведено заседание на 

07.10.2020 г. и е подписано от секретаря на ОИК – Якоруда, като 

става ясно по-нататък от обясненията, че председателят Кундева не е 

взела участие в заседанието, тъй като се намира извън пределите на 

Република България. Посочени са поименно кои са длъжностите на 

членовете на ОИК – Якоруда, които са взели участие в заседанието. 

Приложен е протокол, подписан от всички, и решението, с 

което предсрочно са прекратени пълномощията на общински 

съветник от ПП „ДПС“ поради настъпила смърт. Обявен е 
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следващият в листата за общински съветник от тази политическа 

партия. 

Отпред явно е объркано в справката, писано е 02.10.2020 г., а 

видно от искането и приложените документи – протокол и решение 

– същото е от 07.10.2020 г. в състав двама заместник-председатели, 

един секретар и деветима членове на Общинска избирателна 

комисия – Якоруда. 

Изготвена е счетоводна справка и предварителен контрол от 

финансовия контрольор. Общата сума за изплащане с 

осигурителните вноски е 650,37 лв.  

С оглед на факта, че вече искането е оформено съгласно наше 

решение, те са приложили съответните документи като 

доказателства, предлагам да вземем решение, с което да изплатим 

възнагражденията за заседание на ОИК – Якоруда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на  

господин Баханов. Чухте предложението – да бъде изплатено 

възнаграждението на ОИК – Якоруда, за проведеното заседание. 

Процедура по гласуване, моля. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (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, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Разни. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една 

докладна записка ЦИК-09-194 от 05.11.2020 г. за одобрение на 

разходи, свързани с Covid-19. Представен е и контролен лист. 

Предлагам ви да одобрим на първо място по представената 

фактура на стойност 3630 лв. и на второ място, за извършената 

дезинфекция на 30 и 31 октомври 2020 г. и на 01.11.2020 г., за което 

се твърди, че има протоколи, които не са представени. 

Предлагам ви да одобрим тези разходи да бъдат изплатени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението, колеги. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (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, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Продължете,  госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, пак във връзка с 

епидемичната обстановка в страната и с оглед на това, че вече имаме 

и опит е осъществена връзка с фирмата, която извърши 

дезинфекцията в Централната избирателна комисия на помещенията 

и залите. С оглед на потвърдена готовност от тяхна страна при 

същите условия от предходното възлагане при месечен абонамент да 

се извършва дезинфекцията, предлагам ви да одобрим извършването 

на периодични дезинфекции на работните помещения, както и 

разход в размер на 1512 лв. с ДДС за общи десет посещения със срок 

на изпълнение до края на месец декември 2020 г.  

Имаме представен контролен лист за извършен 

предварителен контрол от финансовия контрольор, разбира се, както 
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и налични средства за това по бюджета на Централната избирателна 

комисия. 

Като се има предвид, че то е свързано със запазването на 

живота и здравето на всички членове и служители в 

администрацията, предлагам ви да одобрим възлагането, както и 

разхода. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на госпожа Солакова. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

предстоящите избори и с оглед както на епидемичната обстановка, 

така и подготовката, която са предприели от Печатница на БНБ  за 

осигуряване на необходимата хартия за отпечатване на бюлетините, 

сме получили писмо с вх. № НС-26 от 03.11.2020 г. То е с копие до 

главния секретар на Министерския съвет.  

Предлагам ви във връзка с предоставянето на прогнозна 

информация за необходимата хартия за произвеждане на изборите за 

народни представители и с оглед на това, че имаме време, да се 

обърнем към главния секретар на Министерския съвет, както и към 

министъра на външните работи и да поискаме тяхна прогнозна 

информация за необходимата хартия, до външния министър, разбира 

се, за обезпечаване на секциите извън страната. 
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Подготвени са проекти на писма. Писмото до главния 

секретар е с копие до заместник-министър председателя  господин 

Томислав Дончев. Писмото до външния министър е с копие до  

господин Дончев и главния секретар. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на госпожа Солакова. Във вътрешната мрежа 

са двете писма. 

Ако няма предложения, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (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, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-195 във връзка с възникнали 

технически неизправности в работата с част от мобилните 

устройства и с оглед на това, че в Централната избирателна комисия 

сме получили и писмо от А1, представена е тази докладна. 

Предлагам ви на работно заседание на работна група да бъде 

обсъден въпросът, като от администрацията бъдат предоставени 

допълнително и данни, както за извършените разходи до този 

момент. Такива не са от 2018 г. Но за наличните устройства с 

отбелязване на съответната година за съответно работно заседание 

на работна група. 

В тази връзка е и писмо с вх. № ЦИК-08-14 от 03.11.2020 г. 

Само за сведение ви уведомявам, че получаваме оферти за 

канцеларски материали – тонери и хигиенни материали във връзка с 

пандемичната обстановка. 
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Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви едно писмо, което сме получили от кмета на 

община Русе с искане за разрешение за отваряне на запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали с цел 

експертиза и предаване на ценните документи на „Държавен архив“ 

от произведените избори през 2014 г. 

Аз ви предлагам с оглед на това, че в тези случаи Решение 

№ 1244-МИ от 30.09.2019 г. урежда и дава разрешение на кметовете 

на общини да отворят запечатаното помещение при съответните 

условия, предлагам ви да изпратим писмо до кмета на община Русе и 

да му посочим това писмо – че не се налага изрично разрешение от 

Централната избирателна комисия, като след отваряне на 

помещението протоколите и заповедта да бъдат представени на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

госпожо Солакова. 

Колеги, чухте доклада. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от община Плевен сме 

получили писмо от кмета на общината, с което той ни уведомява за 

отворено помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали по повод извършвана проверка при Районно управление – 

Сандански, по съответната преписка. Предоставили са документите 
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след отваряне на помещението от комисия, назначена със заповед на 

кмета на общината. Посочен е съставът. Подробна информация е 

предоставена за архивното помещение, състоянието. 

Не са представени копия от заповедта и от протокола, но с 

оглед на практиката в Централната избирателна комисия и най-вече 

за това, че информацията е от кмета на общината, докладвам ви го за 

сведение, без да предлагам да се изискат допълнителни материали. 

Докладвам ви за сведение и писмо с вх. № ЦИК-04-68 от 

03.11.2020 г. министъра на финансите във връзка със съответно 

предложени мерки. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Госпожо 

Солакова, имате ли друг доклад? Не! 

Преминаваме към доклада на госпожа Стефанова. 

Заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-595 от 

02.11.2020 г. сме получили покана за участие в Деветата национална 

конференция по изборни системи, която ще се проведе онлайн на 3 и 

4 декември. Това е четвъртък и петък. В писмото е приложена 

програмата на конференцията. Това е ежегодната конференция, 

организирана от Българска асоциация по изборни системи и Агенция 

за прогнози и анализи, която всяка година се провежда, както и 

подробно състоящите се четири модула в програмата. Таксата за 

участие е 100 лв. 

Докладвам го за запознаване и ще го върна на доклад до 

13 ноември, когато е крайният срок за регистрация. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Следващият е  

господин Войнов. Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-594 от 
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30.10.2020 г. Писмото е от Държавна агенция „Електронно 

управление“ и е относно изисквания към устройството за електронно 

машинно гласуване. Във връзка с проведената на 29.10.2020 г. среща 

в Централната избирателна комисия с ДАЕУ, БИМ и БИС те правят 

някои предложения по документацията, която ЦИК изготви за 

обществената поръчка. Едното им предложение е относно 

гарантиране сигурността и запазването на информацията. Другото 

им предложение е в документацията да се включат конкретни 

изисквания съгласно действащото българско законодателство, което 

е хармонизирано с европейското, които да се допълнят с документи 

от изпълнителя. 

Накрая препоръчват в документацията да се предвидят 

изисквания, които ще задължат изпълнителя да оказва съдействие на 

компетентните институции в процеса на удостоверяване на 

съответствието. 

Докладвам писмото за запознаване и предложенията да бъдат 

обсъдени на работна група. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-03-28 от 03.11.2020 г. 

Писмото е от главния секретар на Министерския съвет и е във 

връзка с наше писмо, с което помолихме за съдействие, при което 

администрацията на Министерския съвет да подпомогне 

Централната избирателна комисия по възлагане на обществената 

поръчка за машинното гласуване. 

Главният секретар ни уведомява, че администрацията на 

Министерския съвет ще подпомогне Централната избирателна 

комисия       чрез    съдействие   от    двама    експерти, а именно В. 

Ю. и К. Г. 

Докладвам и това писмо за сведение. 

Във връзка с него обаче ви докладвам докладна записка от 

директора на Дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-39/1 от 

05.11.2020 г. Докладната записка е относно изготвени проекти на 
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договори с външни експерти, които ще участват в дейностите 

съгласно Закона за обществените поръчки за възлагане на 

обществена поръчка за доставка на устройства за машинно 

гласуване. 

Изготвени са проекти за договори, които можете да видите 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали с предложените от 

администрацията на Министерския съвет експерти, за които стана 

дума в предишния ми доклад. Предлага се Централната избирателна 

комисия да разгледа и одобри изготвените проекти на договори    с 

В. Ю.         и         К. Г.       с           приложени                   декларации 

за конфиденциалност. Във връзка с определяне цената на договорите 

в папка „Машинно гласуване“ са приложени копия на аналогични 

договори, сключени през 2019 г. 

Предлагам да се запознаете и, ако нямате забележки, да 

одобрим изготвените проекти на договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на  

господин Войнов. 

Виждате проектите на договорите. Ако имаме бележки, сега 

да ги направим, за да може да ги гласуваме с така определеното 

възнаграждение и да могат да бъдат сключени с днешна дата. 

Виждате проектите на договори и докладната. Предлагам да 

бъдат гласувани и двата договора  с двамата специалисти, които да 

подпомогнат Централната избирателна комисия и съответно при 

договореното възнаграждение, за което стана въпрос и при 

работното обсъждане. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   няма. 
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Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам две писма с вх. № ЦИК-

00-593 от 30.10.2020 г. и ЦИК-00-545 /2 от 02.11.2020 г. Писмата са 

от ЦПО „Киберакадемия“ и с тях ни информират, че центърът ще 

организира две обучения. Първото е на 06.11.2020 г. и е за 

приложение на информационната сигурност. Второто е на 

12.11.2020 г.  и 13.11.2020 г. и е на тема „Киберсигурност във връзка 

със Закона за киберсигурност“. Докладвам двете писма за сведение. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-11-92 от 30.10.2020 г. 

Писмото е от инж. С. А.       С него    ни    предлага разработен от 

него нов модел за избори. Предлаганият модел е гласуване чрез 

баркодове. За прилагане на този модел всяка избирателна секция 

трябва да бъде оборудвана с компютър, четец на баркод, бюлетини с 

два вида баркодове, съответно баркодове за гласуващото лице и 

баркодове за избираните партии и кандидати и интернет. 

Технологията е следната. Всеки български гражданин, който иска да 

гласува, подава заявление, като посочва на кой адрес да му бъдат 

изпратени документите за гласуване. Документите са два вида: 

основен и допълнителен. Основният съдържа информация за лицето 

и баркод, съдържащ същата информация. Допълнителният документ 

съдържа информация за партиите и кандидатите и баркодове. В 

кабината за гласуване избирателят отлепва от допълнителния 

документ баркода на избраното лице и го залепва на основния 

документ. Член на СИК прочита с четеца двата баркода, след което 

поставя печат върху основния документ. Същият се поставя в плик и 

се пуска в кутията за гласуване. 

Тъй като за предлаганата технология е необходимо изцяло 

нов Изборен кодекс, докладвам писмото за сведение. 

Това са моите доклади. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,  

господин Войнов. 

 Господин Димитров, имате думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Колеги, две писма има в днешната ми папка. Едното 

писмо е с вх. № МИ-06-772 от 02.11.2020 г. и е от секретаря на 

община Севлиево,       с    което госпожа Р. Д.    ни     уведомява, че 

са отворили помещението по наше Решение № 1244-МИ. Посочват 

ни имената на тези, които са назначени като комисия, състоянието 

на торбите, което е непокътнато. Не е посочено основанието, но като 

чета всичко, което е описано, изглежда са искали да предадат 

отговорността            на   госпожа Д. Г., която е директор на 

Дирекция „Административно-информационно обслужване“ в тази 

община, тъй като никакви други действия не са извършени. 

Докладвам го за сведение. 

Имам и още едно писмо. То идва от Центъра за 

парламентарни изследвания ISPS и е във възобновяване на 

програмата Electoral Affairs International, което означава 

Международна програма по изборни проблеми. Ще има виртуална 

кръгла маса на 11.11.2020 г., посочени са съответните часове, 

показан ни е панелът. Участниците са от Онтарио, тоест, от Канада, 

от САЩ, Айфес, Университета от Копенхаген.  

Докладвам го за сведение. Ако искате, запознайте се. Може 

да се регистрира някой и да участва, както и подробно представяне 

на водещия докладчик. Темата е „Как да използваме онлайн и 

дистанционното гласуване като помощ при произвеждане на избори 

в пандемична обстановка“. 

И това е за сведение, разбира се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

господин Димитров. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви изх. № 

ЦИК-07-133 – покана от Венецианската комисия във връзка с 

провеждането на 17-тата годишна конференция на избирателните 

комисии, която ще се проведе на 12 и 13 ноември онлайн. 

Тазгодишната тема е „Изборно право и изборна администрация в 

Европа, повтарящи се предизвикателства и добри практики“.  

Предлагам с протоколно решение да одобрим наши 

представители, които да вземат участие в Годишната конференция 

на Венецианската комисия, като към момента има заявен интерес за 

участие от страна на госпожа Ганчева и на Цанева. 

Ако има други колеги, моля да заявят своя интерес, за да 

можем своевременно да направим регистрацията за участие в 

конференцията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с доклада на колегата 

Цанева и с оглед, че става въпрос за ежегодната конференция в 

областта на изборите под егидата на Венецианската комисия, в 

случай че ЦИК приеме решение за участие, аз ще предложа – 

присъединявам се анблок да го гласуваме – след регистрацията на 

колегите да се преведе и концептуалният доклад и програмата, които 

са налични на уеб-сайта на Венецианската комисия. Считам, че за 

сведение и за запознаване от колегите е необходим този превод. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, постъпиха две предложения. Едното е Централната 

избирателна комисия да участва чрез членовете, които за момента са 

заявили желание да представляват  Централната избирателна 

комисия в конференцията, а именно това са госпожа Цанева и 

госпожа Ганчева – разбира се, ако някой друг желае да се включи, 

ще бъде регистриран допълнително. На второ място, да бъдат 

преведени материалите, които са за конференцията. 
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Има ли други предложения? Ако няма, да ги гласуваме 

анблок и двете.  

Процедура по гласуване. Момент, добре. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да се гласуват поотделно, 

защото аз считам, че преводът е абсолютно излишен и ще гласувам 

против, защото имаме двама представители и те ще ни разяснят, 

каквото е в резюме. Няма смисъл от това. Предполагам, че са 

десетки страници. Колко страници е преводът? Ако е 5 – 6, добре, но 

според мен е 105-106. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Така или иначе, 

уважаеми колеги, постъпи предложение да бъдат гласувани 

поотделно. Нека на първо място да гласуваме… 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Оттеглям си предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Тогава процедура по гласуване анблок на двете предложения. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви изх. № ЦИК-07-2 за 

сведение. Това е писмо от A-WEB, с което ни информират, че 

Централната избирателна комисия на Тайван е изявила желание да 

бъде домакин на Деветата среща на Изпълнителното бюро на A-

WEB, като в зависимост от развитието на covid-пандемията 

Секретариатът ще уведоми своите членове за динамиката и 

процесите, тоест, за начина на провеждане на тази среща. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

госпожо Цанева. 

 Господин Николов, имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, тази 

сутрин осъществих процесуално представителство от името на 

Централната избирателна комисия по административен характер 

дело във връзка с наше Решение № 584 от 01.08.2019 г. за налагане 

на санкция на управителя на медиен доставчик. Само накратко бих 

искал да ви информирам за резултата от делото. Това беше седмо 

съдебно заседание. Даде се ход по същество. Беше разпитана като 

свидетел госпожа С. Става дума за нарушение на чл. 179 от 

Изборния кодекс, тоест, липса на съответното поле с уточнение, че 

става дума за платено съобщение.  

Така или иначе, аргументите, които бяха изложени в жалбата 

и днес в производството, бяха, че е съставен акт за установяване на 

действително нарушение в отсъствие на съответния съставител, че 

не сме представили доказателства – най-вече сигнала на СЕМ – на 

съответното лице и, разбира се, третото процесуално нарушение, 

което се твърди, е, че е следвало въз основа на решението на ЦИК с 

оглед на чл. 496 друг орган, а именно друг председател на комисия 

да състави акта. 

Това, което искам да кажа обаче в конкретния случай, че така 

или иначе, се даде ход по същество. Изложил съм съображения за 

това, че е спазен материалният закон и процедурата. Очакваме 

съответното решение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

господин Николов. 

Ако ми разрешите, и аз да се включа с кратък доклад. На 

първо място, моля за последващо одобрение на писмото, което беше 

изпратено до „Информационно обслужване“ АД във връзка с 
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проведената във вчерашния ден работна група по машинно 

гласуване за изискване на необходимата информация. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило с вх. № ЧМИ-01-

44 от 30.10.2020 г. писмо от администрацията на президента, с което 

ни е приложен и изпращат Указ № 223 от същата дата, с който е 

насрочен частичен избор за кмет на кметство Славовица, община 

Долна Митрополия, област Плевен, на 28.02.2021 г. Това излезе и в 

„Държавен вестник“. 

Докладвам го също за сведение. 

На последно място, докладвам ви – качен е и във вътрешната 

мрежа – вх. № ЦИК-09-191 от 30.10.2020 г. с писмени обяснения от 

тримата служители от администрацията във връзка с поисканите 

такива от страна на Централната избирателна комисия. Може да се 

запознаете във вътрешната мрежа с тях. 

Това е от мен. 

Има ли други желаещи да се включат? 

 Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За сведение докладвам преписка с вх. 

№ МИ-06-771 от 02.11.2020 г. от кмета на община Борино във връзка 

с проверка, отворено запечатано помещение, съответно ни изпраща 

протоколите и съответната заповед. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

господин Чаушев. 
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Не виждам други желаещи да се включат в дневния ред. 

 Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Няма ли да разгледаме въпросните 

писмени обяснения и да решим да оценим тези служители, които 

останаха без оценка? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам 

обсъждането на обясненията след като се запознаем всички членове, 

да стане в работна група. 

Ако няма други желаещи да се включат с доклади, закривам 

днешното заседание. 

Следващото заседание ще бъде насрочено допълнително, 

като ще бъдат уведомени всички членове на Централната 

избирателна комисия по е-mail и на телефон. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 13,30 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Александър Андреев 

 

     СЕКРЕТАР:  

        Севинч Солакова  

 

 

Стенограф: 

  Божидарка Бойчева 

 


