
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 263 

 

На 15 декември 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени за 

28 февруари 2021 г.  

Докладва: Силва Дюкенджиева 

2. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори. 

  Докладва: Николай Николов 

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Силва Дюкенджиева, Катя Иванова, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Георги Баханов, Севинч Солакова, 

Ерхан Чаушев 

4. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки. 

Докладват: Силва Дюкенджиева, Ивайло Ивков, 

Георги Баханов, Мария Бойкинова  

5. Разни. 

Докладват: Севинч Солакова, Таня Йосифова, 

Паскал Бояджийски, Емил Войнов, 
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Йорданка Ганчева, Таня Цанева, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков  

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Мирослав Джеров, Цветанка Георгиева. 

 

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

госпожа Кристина Стефанова – заместник-председател на 

комисията. 

 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Здравейте, колеги. Откривам заседанието на Централната 

избирателна комисия на 15 декември 2020 г.  

Във вътрешната мрежа е публикуван проект за дневен ред. 

1. Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени за 

28 февруари 2021 г., с докладчик Силва Дюкенджиева. 

2. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори с докладчик  господин Николов. 

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК с докладчици: госпожа Дюкенджиева, госпожа Иванова, 

госпожа Стойчева, госпожа Йосифова, господин Баханов и госпожа 

Солакова. 
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4. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки с докладчици госпожа Дюкенджиева,  

господин Ивков,  господин Баханов, госпожа Бойкинова. 

5. Разни с докладчици: госпожа Солакова, госпожа Йосифова, 

господин Бояджийски, господин Войнов, госпожа Ганчева, госпожа 

Цанева, господин Димитров и господин Ивков. 

Има ли предложения за допълнение на дневния ред? Не 

виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения дневен ред. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); 

против – няма. 

Дневният ред се приема. 

Колеги, от днешното заседание по уважителни причини 

отсъстват господин Андреев, господин Арнаудов, господин Джеров 

и госпожа Георгиева. 

 

Започваме с точка първа от дневния ред: 

1. Хронограма за частичните избори за кметове, 

насрочени за 28 февруари 2021 г. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днешно заседание има качен проект на 

хронограма за частичните избори на 28 февруари 2021 г. До този 

момент са насрочени осем частични избора, между които седем в 

населени места и един за кмет на община. 



4 

 

Има качен проект на хронограма. Така че, колеги, предлагам, 

ако има някакви предложения за допълнения или за промяна, да ги 

гласуваме. Ще ги отразим. 

Съответно във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

от днешно заседание има качен проект на решение за приемане на 

хронограмата за частичните избори за кметове, насрочени за 

28 февруари 2021 г. 

Колеги, хронограмата е изготвена на база предишната ни 

хронограма от частичните избори през месец септември. Съобразени 

са последните промени в Изборния кодекс и съответно сроковете са 

с друга дата предвид датата на насрочване на изборите. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

започваме разглеждането на хронограмата.  

По стр. 1. Колеги, преминаваме на стр. 2. Колеги, 

разглеждаме стр. 3. Колеги, преминаваме към стр. 4.  Разглеждаме 

стр. 5. Преминаваме към стр. 6. Колеги, разглеждаме стр. 7. Колеги, 

разглеждаме стр. 8. Преминаваме към стр. 9. Колеги, разглеждаме 

стр. 10. Колеги, разглеждаме стр. 11. Разглеждаме стр. 12. 

Преминаваме към стр. 13 и стр. 14 – като последни.  

Колеги, подлагам на гласуване разглеждания проект за 

хронограма с направените корекции и допълнения към него. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само да кажа кои са корекциите.  

Уважаеми колеги, отпада ред 2 и съответно има 

преномерация. На ред 1 се добавя датата „18 януари 2021 г.“. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Таня Цанева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, проектът на 

решение го виждате във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешно заседание.  

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 Централната избирателна 

комисия приема хронограма за частичните избори, насрочени за 

28 февруари 2021 г. съгласно приложението. 

Хронограмата ще бъде като приложение към решението. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1917-МИ. 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, в Централната избирателна 

комисия с вх. № МИ-15-539 от 13.12.2020 г. е постъпило 

уведомление от Общинската избирателна комисия – Троян, с което 

ни уведомяват, че са приели Решение № 219-МИ от 08.12.2020 г. за 

прекратяване предсрочно пълномощията на кмет на кметство в 

с. Калейца, община Троян. Основанието за прекратяване на 

пълномощията е оставка на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 
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Към писмото-уведомление е приложено освен решението на 

Общинска избирателна комисия и самото писмено заявление от 

кмета на кметство Калейца, в което той заявява: „Считано от 

09.12.2020 г. подавам оставка“, придружителното писмо на 

Общинския съвет – Троян, и, разбира се, една справка от База данни 

„Население“ за община Троян, подписана от изпълняващ 

длъжността кмет на общината, относно това, че към 09.12.2020 г. – 

датата на оставката – по постоянен адрес жителите на кметството са 

529 души.  

Подготвил съм проект на решение, което можете да видите 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. С него предлагаме 

на президента на Република България на основание чл. 463, ал. 3 и 

ал. 4 от Изборния кодекс да насрочи частичен избор за кмет на 

кметство Калейца и съответното придружително писмо. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

режим на гласуване проекта на решение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и 

Таня Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1918-МИ. 

Колеги, режим на гласуване изпращането на писмото до 

президента. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 
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Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, с 

вх. № МИ-27-342 от 14.12.2020 г. сме получили искане от Общинска 

избирателна комисия – Видин, за заплащане на две дежурства на 

председателя на комисията. Едното дежурство е осъществено на 

23 ноември, а второто дежурство е на 7 декември 2020 г. И двете 

дежурства са във връзка с приемане и обработване на входяща и 

изходяща кореспонденция и съответно посещение в сградата на 

общината във връзка с подаден сигнал по Закона за предотвратяване 

на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. 

Към искането са приложени счетоводна справка и контролен 

лист. Предлагам да изплатим двете дежурства на председателя на 

Общинската избирателна комисия – Видин. Основанието е наше 

Решение № 1685-МИ от 20.11.2019 г.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

режим на гласуване одобряването на две дежурства на ОИК – 

Видин. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане с вх. № МИ-27-341 от 

14.12.2020 г. от Общинска избирателна комисия – Разград, за 
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изплащане на възнаграждение за едно осъществено дежурство на 7 

декември 2020 г. Дежурството е осъществено от председател и член 

на комисията и се отнася до процесуално представителство по 

административно дело № 225/2020 г. по описа на Административен 

съд – Разград. 

Делото е било образувано по жалба срещу прието решение на 

Общинската избирателна комисия – Разград, под № 205-МИ от 

26.11.2020 г., с което решение при условията на чл. 85, ал. 4 

комисията е отхвърлила постъпил сигнал относно наличие на 

несъвместимост по чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, касаещ общинския 

съветник Таня Петрова Тодорова. 

Възнаграждението предлагам да бъде изплатено, тъй като 

към искането са приложени всички необходими документи. 

Преписката е комплектувана изцяло, има и справка и контролен 

лист. Предлагам на Общинска избирателна комисия – Разград, да 

бъде изплатено възнаграждение в размер на 117,04 лв. за 

осъщественото дежурство. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова и Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, ще прекъснем заседанието предвид, че ще проведем 

среща, която е планирана за 10,45 ч. с представители на мисията на 

Бюрото за демократични институции и права на човека на 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. 

След приключване на срещата ще продължим със 

заседанието. 
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(След прекъсването) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Уважаеми колеги, продължаваме днешното заседание. 

Следващ докладчик в точка „Доклади относно искания за 

изплащане на възнаграждения на ОИК“ е госпожа Стойчева. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам постъпило искане за изплащане на възнаграждения на 

членовете на Общинска избирателна комисия – Георги Дамяново, 

област Монтана, за проведено едно заседание през месец ноември и 

дадени 13 дежурства през периода от 13 октомври до 19 ноември. 

Заседанието през месец ноември е по повод предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински 

съвет – Монтана, поради неучастие в три поредни заседания на 

Общинския съвет. 

Дежурствата на 30 октомври, на 2 ноември, на 4 ноември, на 

5 ноември и на 10 ноември са свързани с подготовката на 

заседанието, с цялостната кореспонденция между Общинския съвет, 

кмета на общината, Общинската избирателна комисия и възражения 

от общинския съветник Георги Маринов, чиито пълномощия са 

прекратени. А следващите дежурства, в които са участвали по двама 

членове на Общинската избирателна комисия, за периода от 12 

ноември до 19 ноември са по повод изчакване на обжалване на 

решението. 

Към становището има изготвена счетоводна справка за 

изплащане на възнаграждение, както и контролен лист за 

предварителен контрол от финансовия контрольор. Сумата заедно с 

осигуровките към нея за тези дадени дежурства и проведено 

заседание е 2044,21 лв. 
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Предлагам да одобрим с протоколно решение изплащането на 

възнагражденията на членовете на Общинската избирателна 

комисия – Георги Дамяново. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване одобряването на възнаграждението на 

ОИК – Георги Дамяново. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Госпожо Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило 

е искане за изплащане на възнагражденията на Общинска 

избирателна комисия – Велико Търново. Става дума за две 

дежурства – на 4 декември и на 8 декември 2019 г. 

На 4 декември са били дежурни председател, заместник-

председател, секретар и един член. На 8 декември са дали дежурство 

председател, заместник-председател, секретар и един член, като 

съответно на 4 декември необходимостта от дежурство е свързана с 

отваряне на помещение, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали от произведените местни избори през 2019 г. А за 8 

декември дежурството е проведено във връзка с необходимостта от 

предоставяне на документи по прокурорска преписка по описа на 

Великотърновската прокуратура. 

Имаме издадена справка, контролен лист. Общата сума е 

295,26 лв. Предлагам да бъде одобрена. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване одобрението за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Велико Търново. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Само, колеги, една корекция. На 4 

декември са участвали общо трима души от състава на комисията – 

председател, заместник-председател и един член, а на 8 декември –

са участвали председател и заместник-председател. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам преписка 

с вх. № МИ-27-335 от 10.12.2020 г. Постъпило е искане до 

Централната избирателна комисия от Общинска избирателна 

комисия – Ветово, подписана от председател, с печат, подпис. 

Желаят да им изплатим възнаграждение за дежурство на 

председателя на ОИК – Ветово, във връзка с изготвяне справка и 

писмо на 23.11.2020 г. до община Ветово относно направено от 

общината искане за определяне на двама представители, които да 

присъстват при отваряне на архивно помещение, където се 

съхраняват изборни книжа.  

Желаят също така да им изплатим и възнаграждение за 

дежурство на определените от ОИК двама представители – секретар 

и член, които са присъствали на 26.11.2020 г. в общинската 

администрация за отваряне на архивното помещение. 

Към искането са приложени справка за проведени заседания 

и дежурства, протокола за отваряне на архивното помещение, тоест, 
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доказателства за извършените действия от страна на членове на 

ОИК – Ветово. 

Предлагам да изплатим на ОИК – Ветово, възнагражденията 

за проведено дежурство на 23.11.2020 г. от председателя и второ 

дежурство – на 26.11.2020 г. от секретар и член.  

Има изготвен контролен лист от Централната избирателна 

комисия, както и счетоводна справка. Общата сума е 174,23 лв. с 

осигурителните вноски. 

Предлагам да вземем решение да им изплатим исканите 

възнаграждения. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-340 от 

11.12.2020 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждения 

за проведено заседание от ОИК – Баните. Заседанието е проведено 

на 09.12.2020 г., на което са прекратили предсрочно пълномощията 

на кмета на община Баните. На заседанието са присъствали 

председател, двама заместник-председатели и седем членове. 

По преписката има контролен лист, съответно счетоводна 

справка. Предлагам да се изплати възнаграждение за това проведено 

заседание на колегите от ОИК – Баните, в размер на 550,62 лв. с 

осигуровките. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и 

Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

искане за изплащане на възнаграждения на Общинска избирателна 

комисия – Невестино, с вх. № МИ-27-336 от 10.12.2020 г. Провели 

са заседание на 08.12.2020 г. с участието на председател, двама 

заместник-председатели, секретар и петима членове. Заседанието е 

било основно за предсрочно прекратяване на пълномощия на 

общински съветник.  

Изготвен е контролен лист и счетоводна справка. Предлагам 

ви да одобрим изплащането на възнаграждението на ОИК – 

Невестино, за заседание на 08.12.2020 г. на обща стойност 501,41 лв. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване одобряване на възнаграждението на ОИК – 

Невестино. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и 

Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващото искане е от Общинска 

избирателна комисия – Свиленград, с вх. № МИ-27-334 от 

09.12.2020 г. Проведено е заседание на комисията на 03.12.2020 г.. 

участвали са председател, един заместник-председател, секретар и 

осем членове. Заседанието е проведено за предсрочно прекратяване 

на пълномощията на общински съветник поради постъпване на 

работа в общинската администрация на същата община. 

Предлагам ви въз основа на изготвената счетоводна справка и 

контролен лист да одобрим изплащането на възнаграждения за 

участие в заседание на ОИК – Свиленград, на обща стойност 

603,82 лв.  

Моля ви да погледнете във вътрешната мрежа в папка 

„Искания от ОИК – 2020“ – 15.12.2020 г., за да можете да видите как 

е изготвена счетоводната справка, която да бъде предмет на 

обсъждане на работно заседание и за изпращане на кметовете на 

общини и на общинските избирателни комисии с цел улеснение на 

общинските администрации при изчисляването на размерите на 

възнагражденията. 

А сега моля да подложите на гласуване изплащането на 

възнагражденията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня Цанева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към следващ докладчик. 

Господин Николов, заповядайте. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, към същата точка от дневния 

ред предлагам  на вашето внимание едно искане  с вх. № МИ-27-339 

от 11.12.2020 г. от Общинска избирателна комисия – Троян, с което 

се иска изплащане на възнаграждения за проведено дежурство на 

07.12.2020 г. от председател и секретар и заседание на 08.12.2020 г. с 

участието на 10 членове на комисията. Предметът на дежурството и 

на заседанието е било обсъждане на предложение за предсрочно 

прекратяване пълномощията на кмет на кметство поради подадена 

оставка. 

Искането е комплектувано с всички необходими документи – 

самото решение, което е прието, преписката във връзка с оставката. 

Има становище на финансовия контрольор, справка за проведените 

заседания и дежурства. 

Общата сума, за която ви предлагам да одобрим разход, 

ведно с осигурителните вноски, и за дежурството и за заседанието 

възлиза на 671,65 лв. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване одобреното на възнаграждението на ОИК – 

Троян. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

  

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки. 
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Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, с 

вх. № ЦИК-00-641 от 09.12.2020 г. сме получили писмо от Бюрото 

по защита при главния прокурор, с което се иска да им отговорим 

дали посочените четири лица съответно са избирани за президент, 

вицепрезидент на Република България, за народен представител, 

член на Европейския парламент от Република България или за 

кметове и общински съветници. 

Извършена е справката. Писмото, с което ни е потвърдено, че 

лицата не са били кандидати, е с вх. № ЦИК-00-644 от 10.12.2020 г., 

поради което във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има 

проект на отговор на вниманието на старши комисар И. И. с отговор, 

че посочените лица не са били кандидати и съответно не са избирани 

на посочените длъжности. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване изпращането на писмото. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, на вашето внимание предлагам 

шест преписки – постановления на прокуратури, всичките от Гоце 

Делчев, всичките сходни. Обяснявам с две думи. Качени са във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали.  

По наш сигнал след справката от ГД „ГРАО“ при МРРБ за 

гласували лица в нарушение са започнати съответните производства. 

И шестте са постановления за отказ от образуване на досъдебни 

производства, като случаите освен с различните имена и освен, че 
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едното лице и починало – първата преписка – всички останали 

случаи са за лица, които нямат постоянен и настоящ адрес, 

уседналост. Изпратени са да вземат удостоверения от кметството по 

чл. 40. Едното лице е било в забранителния списък. Върнали са се, 

попълнили са декларация. След справки между СИК и ОИК са 

вписани и са допуснати да гласуват. Всички твърдят, че там им е бил 

адресът, където живеят, пък всъщност това е настоящият им адрес. 

Повечето са с постоянен адрес на друго място. 

Доколкото всичките случаи касаят тази фактическа 

обстановка и е преценено, че няма данни, от които може да се 

направи – то е на copy-paste – този извод, основателно 

предположение за извършено престъпление от общ характер както 

на Глава трета, раздел трети от НК, така и по друг състав за 

престъпление, постановява се отказ. 

Затова си позволих общо да ги разясня, тъй като съм ги 

прегледал и шестте. Те са на Районна прокуратура – Гоце Делчев – 

всичките. Входящите номера на постановленията са: МИ-09-86 от 

10.12.2020 г., МИ-09-94 от 14.12.2020  г. Първото касае едно лице, 

което междувременно е починало и затова не са му снети обяснения. 

И на това основание е следвало да бъде прекратено, а не на другото, 

но, както и да е. 

Следващите входящи номера са: МИ-09-93 от 14.12.2020 г., 

МИ-09-89 от 14.12.2020 г. МИ-09-88 от 14.12.2020 г. и МИ-09-87 от 

14.12.2020 г. 

Отново ви казвам: липса на уседналост и процедурата, която 

при всички е протекла и са допуснати в изборния ден да упражнят 

правото си на глас на местните избори. 

Предлагам ви ги за сведение. 

Ако няма възражения, продължавам с две запитвания, 

съответно с вх. № ЕП-09-540 от 11.12.2020 г. и вх. № ЕП-09-541, 

където ще видите отговорите във вътрешната мрежа в папка с моите 
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инициали, като от това, което виждате, предлагам да се добави 

следният текст, който е пропуснат според мен, тъй като не 

прилагаме само заверени копия от Допълнителната страница, което 

се изисква както за Осло, така и другото – за Тулуза, а предоставяме 

и копия от декларациите на лицата. Предлагам да добавим там, 

където е първият абзац, че предоставяме заверени копия от 

Допълнителна страница към списъка и копие от декларацията, което 

не знам дали трябва да е заверено, защото все пак тя е частен 

документ, изходящ от трето лице. Ние ги имаме в оригинал.  

Но с това допълнение ви предлагам да гласуваме ан блок 

двете писма по преписка с вх. № ЕП-09-540 и № ЕП-09-541. 

Потвърждавам допълнението. Изпращаме освен 

Допълнителната страница, както виждате текста на писмото към 

списъка – сега го видях в зала – ние прилагаме и заверено копие от 

исканата декларация, а после поясняваме, че оригиналът се намира в 

ЦИК и може да се запознаят с него. 

Моля, ако нямате нищо против, да гласуваме тези две писма 

ан блок. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване изпращането на двете писма с 

допълнението. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Имам още едно, но то може би не е за тази точка, а пък не 

съм включен в точка „Разни“? 



19 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо 

Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

Определение на Върховния административен съд по дело 

№ 12945/2020 г., с което се оставя без разглеждане жалбата на  

господин Чобанов срещу решение на Централната избирателна 

комисия от 26.11.2020 г. за одобряване на обявление за изменение и 

допълнителна информация по обществената поръчка с предмет 

доставка на 9600 специализирани устройства за електронно 

машинно гласуване и съпътстващите дейности по обслужване на 

тези машини за гласуване, с което решение всъщност ние 

удължихме и срока за подаване на заявления. 

Съдът приема, че жалбата е просрочена, тъй като решението 

на Централната избирателна комисия е постановено на 26.11.2020 г., 

на 30.11.2020 г. е публикувано на страницата на Централната 

избирателна комисия, а съгласно чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс 

решенията на Централната избирателна комисия могат да се 

обжалват пред Върховния административен съд в тридневен срок от 

съобщаването им по реда на чл. 57, ал. 2 от Изборния кодекс, а 

именно чрез публикуването им на интернет-страницата и в 

Бюлетина на БТА.  

Съдът също така се позовава и на текста на § 3, ал. 2 от 

Допълнителните разпоредби, съгласно който при провеждане на 

обществени поръчки решенията за откриване могат да бъдат 

обжалвани пред Върховния административен съд в тридневен срок 

от публикуването им. Тоест, съдът приема, че срокът е изтекъл на 

03.12.2020 г. Жалбата е подадена на 04.12.2020 г. Тоест, след 

изтичане на преклузивния тридневен срок. 

Това определение не подлежи на обжалване за разлика от 

предходното определение, по което дело беше образувано също по 

жалба на господин Ч. срещу първоначалното решение на 
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Централната избирателна комисия № 1911 относно откриване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет – 

докладвах ви Определението на съда. Срещу това определение е 

постъпила частна жалба от господин Ч. По е-mail сме получили 

препис от частната жалба, може би от самия господин Чобанов, 

въпреки че е-mail адресът е на С. Ц. – така пише в придружителното 

писмо.  

В жалбата се излагат твърдения, че е налице правен интерес 

от обжалване на решението на Централната избирателна комисия, 

тъй като физическото лице също може да бъде кандидат за 

изпълнение на обществената поръчка с доставка на 9600 

специализирани устройства. 

Докладвам ви жалбата за сведение, тъй като тя е подадена 

чрез Върховния административен съд в тричленен състав до 

петчленен и след направена справка в съда аз установих, че 

официално ще получим препис от жалбата със срок да вземем 

становище. В законоустановения срок ще ви представя становище 

по частната жалба. 

Уважаеми колеги, да ви уведомя, че за 18.12.2020 г. имаме 

две насрочени дела в АССГ. Те са образувани по касационни жалби 

на Централната избирателна комисия и процесуалното 

представителство ще се осъществи от юрисконсулт Радославова. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Разни. 

Госпожо Солакова, имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място ще 

ви докладвам двете преписки, които бяха предмет на обсъждане и на 

работна група на вчерашно заседание. По повод на писмо, което 

получихме от Министерство на финансите, в срок не по-късно от 

14.12.2020 г. министърът на финансите поиска да представим 
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разшифровка по бюджета на Централната избирателна комисия по 

отделни показатели на бюджетната програма за 2021 г. 

Изпратихме писмо, с което уведомихме министъра, че 

параметрите на бюджета на Централната избирателна комисия са 

изпратени на електронната поща на адреса, който използва 

Министерството на финансите. 

Заедно с това ще ви докладвам и другото писмо за 

последващо одобрение, ан блок да ги гласуваме. Уведомяваме 

министъра на финансите за допълнително установените икономии 

по бюджета на Централната избирателна комисия. 

Писмата са качени във вътрешната мрежа. 

Моля за последващо одобрение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение ви 

докладвам предложението да не се провежда процедура по Закона за 

обществените поръчки с предмет осигуряване на самолетни билети 

по изложените съображения в докладна записка с вх. № ЦИК-09-213 

от 08.12.2020 г., които ви докладвах на същата дата и обсъдихме 

заедно с графика на работна група. 

Докладвам го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо 

Йосифова, заповядайте. 
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали можете да видите 

актуализирания график за възлагане на обществени поръчки във 

връзка с докладна записка, изготвена от Румен Цачев за директор на 

дирекция „Администрация“. Графикът е обсъден вчера на работна 

група и съм отразила направените предложения и бележки. 

Така че предлагам да го одобрим. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване одобрението на годишния график по 

процедурите за обществени поръчки заедно с направените корекции, 

които обсъдихме на работно заседание. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, само да ви напомня, че в 

отделна папка „Покани, семинари“ можете да се запознаете с 

текущите покани. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  

Господин Бояджийски, заповядайте в точка „Разни“. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. Колеги, ще докладвам 

ан блок писмата, които са с вх. № ЦИК-06-6-8, № ЦИК-06-6-9, 

№ ЦИК-06-6-10, ЦИК-12-29 и ЦИК-12-30, тъй като имат един 

предмет, а именно работата на комисията за оценка на офертите по 

чл. 103 от ЗОП. 

Първото писмо е от 10.12.2020 г. – особено мнение от  

господин Дончо Пачиков, което е към решението на комисията по 
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чл. 103 от ЗОП от 09.12.2020 г. Протокол № 1 е публикуван на 

профила на купувача – Централната избирателна комисия, в ЦАИС. 

Накратко да ви запозная. След като разгледа документите и 

обсъди представените заявления, комисията с мнозинство прие, че 

по отношение на двама от участниците има основание за 

изключване, тъй като две юридически лица участват в два 

консорциума едновременно. В тази връзка е мнението на господин 

Пачиков. 

Предлагам ви го за сведение, тъй като работата на комисията 

ще бъде докладвана с доклад, към който ще бъдат приложени както 

протоколите за работата, така и особените мнения. 

Второто, което докладвам, пак е от господин Пачиков, който 

по същество предлага в работата на тези комисии да се води 

стенографски протокол, което в Закона за обществените поръчки не 

е изискване. Законът за обществените поръчки изисква комисията да 

води протокол, в който да отразява своите решения и след това да 

представи този протокол на възложителя, а и да направи публичен 

съответния протокол, достояние на всички потребители на 

системата ЦАИС и, разбира се, на участниците в процедурата. 

По същите съображения пак го предлагам за сведение. 

Другото са три документа от 11.12.2020 г., които са от един 

от участниците в поръчката: консорциум „Български машини за 

гласуване“, който е създаден на 29.11.2020 г. и за уточнение да кажа, 

че има още един консорциум със същото име, само че е създаден по-

късно – на 07.12.2020 г., и в този консорциум, който сега е 

представил споразумение, фигурират „Български машини за 

гласуване“, „АИСИСТ“ ЕООД и проф. Иван. В. Иванов.,                          

докато в другия вместо физическото лице има едно юридическо 

лице. 

Има декларация от проф. Иван. В. Иванов., че няма да                             

участва в обществената поръчка с предмет доставка на 9600 
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специализирани устройства, отказва се от извършените от него 

действия. Датирана е на 06.12.2020 г. Тоест, написал е дата 

06.12.2020 г., но в Централната избирателна комисия е пристигнала 

на 11.12.2020 г. 

Тези документи са разгледани от комисията по чл. 103 от 

ЗОП  и първоначално са били съобразени при вземане на първото 

решение с Протокол № 1, а това споразумение, което е представено 

с вх. № ЦИК-06-6-10 от 11.12.2020 г., беше разгледано на 

вчерашното заседание. Там също имаме решение, че не намираме 

основание да променим първоначалното си решение. Това също ще 

ви бъде докладвано с доклада по Закона за обществените поръчки. 

Това е докладът ми. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председателстваща! 

Уважаеми колеги, на предишното заседание колегата Арнаудов 

докладва писмо с вх. № ЦИК-00-512-11 от 09.12.2020 г. Ще 

припомня, че писмото е от Държавна агенция „Електронно 

управление“ и е относно изготвен план-график по проект 

„Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно 

електронно гласуване“. 

Сега подготвям отговор до Държавна агенция „Електронно 

управление“, който можете да видите във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали. Писмото беше обсъдено в работна група. С него 

информираме Държавна агенция „Електронно управление“, че 

одобряваме изготвения от агенцията график и правим някои 

уточнения. 

Моля да прегледате отговора и, ако не възразявате, да 

приемем с протоколно решение изпращане на писмото. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

текстът на писмото беше обсъждан в работна група вчера. 

Допълнения към него? Не виждам. 

Процедура по гласуване изпращането на писмото до 

Държавна агенция „Електронно управление“. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писма с 

вх. № ЦИК-11-95/1 от 11.12.2020 г. и вх. № ЦИК-11-95/2 от 

14.12.2020 г. Писмата са от Никола Димчев и с тях ни изпраща 

предложение за гласуване с машини и начин за протичане на избора. 

Подобно предложение  господин Димчев ни изпрати преди месец и 

то беше докладвано на заседанието на 17.11.2020 г. Новото 

предложение до голяма степен описва действията при провеждане 

на машинно гласуване, но има и действия, които противоречат на 

Изборния кодекс, поради което докладвам писмото за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо 

Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо 

председателстваща, уважаеми колеги! Докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-23-5 от 10.12.2020 г. Писмото е от госпожа Сабина Христова  

от НБС „Огнище“. Тя е в качеството и на президент, като писмото 

има за предмет въпрос, поставен пред това сдружение относно 

упражняване правото на глас от българската общност на българите, 

които се намират в гр. Папенбург, Федерална република Германия. 
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Госпожа Христова ни дава факти от проведена среща като 

управляващ орган и е бил повдигнат въпросът за осъществяване на 

избирателното право на българските граждани, които по официални 

данни, преди обявяване на пандемията, в този град през март 2020 г. 

са били около 4000 души. 

Молят ни за съдействие за осъществяване възможността на 

българските граждани, имащи право на глас, да упражнят реално 

това си конституционно право. Остават на разположение за 

съдействие и възникнали въпроси. 

Аз ви предлагам да изпратим това писмо до министъра на 

външните работи госпожа Екатерина Захариева с копие до госпожа 

Христова за действия по компетентност във връзка с подготовката и  

организацията на предстоящите избори извън страната.  

Това е моето предложение. Подготвила съм проект на 

отговор в този смисъл, който се намира във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. 

Моля за решение в този смисъл. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване изпращането на писмото. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо от 

A-WEB асоциацията. В случая става дума за новия център, който 

беше създаден преди по-малко от една година в Индия, с което ни 

информират, че предстои през месец март 2021 г. издаването на 
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първия брой на електронен вестник на Центъра. Ако имаме 

интересни събития, бихме могли да участваме в този първи брой. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви за сведение отново писмо от A-WEB, с което 

ни информират, че срещата на Деветият изпълнителен борд ще се 

състои следващата година с домакин Централната избирателна 

комисия на Тайван, като се уточнява, че дотогава има много време и 

плановете могат да бъдат променени в зависимост от covid-

ситуацията. 

Докладвам го също за сведение. 

Докладвам ви за провеждане на уебинар в ЗУМ на тема 

„Нови промени в Закона за обществените поръчки в 2021 г.“, който 

ще се състои на 27 и 28.01.2021 г.  

Докладвам ви отворена грама, която сме получили чрез 

Министерството на външните работи от временно управляващия 

посолството в Исламабад. Припомням ви, че преди известно време 

ви докладвах писмо, което получихме от Международния конгрес на 

парламентаристите от Исламабад, с което писмо ни съобщаваха, че 

имат интерес да участват като наблюдатели, да изпратят 

наблюдатели за предстоящите парламентарни избори през 2021 г. 

Писмото го изпратихме до Министерството на външните 

работи и в отговор получаваме, че това не е често срещана практика, 

а въпросната организация – Международен конгрес на 

парламентаристите – е сравнително нова организация, създадена е 

през 2019 г. Предвид твърде краткия период на съществуване на 

организацията към случая би следвало да се подходи внимателно. 

Докладвам го за сведение. 

Аз приключих с докладите си. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Заповядайте, господин Димитров. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Току-що ми донесоха едно писмо, което е с вх. 

№ ЦИК-07-176 от 15.12.2020 г. С него господин Т. предлага 

услугите си да осигури специален химикал, който е използван, за да 

се маркират ценни книжа и между другото бюлетините в Еквадор и 

в Джорджия на последните избори. 

Предлагам ви го само за сведение, тъй като ние си имаме 

система, която защитава бюлетините и затова нямаме нужда да 

търсим друга. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, с вх. № ЦИК-11-107 по 

електронната поща е постъпило и е разпределено на мен писание без 

подпис със следния текст: горе пише „Екранна поща Ю. А.  

Здравейте, искам да попитам, след като съм бил осъден с условна 

присъда и след като ми е изтекла и съм реабилитиран, мога ли да 

участвам в изборите в районна избирателна комисия като член в 

комисията на РИК.“ 

Най-вероятно ни пита, след като някой човек е осъден с 

присъда, на която се отлага изтърпяване на наказанието и е 

реабилитиран, дали може да участва в районна избирателна 

комисия. 

Аз ви предлагам да не даваме отговор и да остане за сведение 

поради следното. Първо, това е по електронната поща и не знаем за 

кого се пита. Второ, въпросът е неясен. И трето, това е въпрос от 

компетентността на политическата сила, която достатъчно добре 

знае какви са необходимите предпоставки и която евентуално ще 

предложи когото и да е за районна избирателна комисия. 

Така че предлагам да не даваме такива хипотетични 

отговори. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

има ли други мнения?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да не се изпраща отговор и да 

остане за сведение поради тези две причини. ЦИК винаги проверява 

всеки документ и отговаря дори и в активен период, но точно на 

такива писма мисля, че не трябва да се дава отговор. Може да се 

проверява ситуацията за друг човек. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

във връзка с проведената среща с представители на Изпълнителното 

бюро за демократични институции и права на човека във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е подготвено съобщение. Моля да 

го погледнете. Предлагам да се публикува на официалната страница 

на ЦИК, както и да се предостави на БТА. 

Колеги, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и 

Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, приключихме с точка „Разни“. 

Давам думата на господин Баханов в точка четвърта – 

Доклади по административни и административнонаказателни 

преписки. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Стефанова! 

Уважаеми колеги, докладвам вх. № ЕП-09-542 от 14.12.2020 г. от 

Окръжен следствен отдел – Окръжна прокуратура – Велико 

Търново. Желаят да им изпратим информация дали е подавана 

декларация по чл. 33 от Допълнителните разпоредби на Изборния 

кодекс за едно лице, гласувало в секционна избирателна комисия в 
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Милано и, ако е подавана, да им бъде предоставено заверено копие 

на същата.  

С писмо предлагам да им изпратим подготвената декларация 

от архива на Централната избирателна комисия, която да се изпрати 

на Окръжен следствен отдел – Велико Търново. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и 

Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Продължавам с вх. № ЕП-09-535 от 

11.12.2020 г. Имаме молба от едно вещо лице при Софийски градски 

съд. Моли председателя да му бъде осигурен достъп до оригиналния 

протокол за избирателна секция № 159 – формуляр за списък за 

гласуване извън страната на 26.05.2019 г. в гр. Чикаго, САЩ. 

Възложено му е с постановление назначаване на експертиза 

от следовател С. от СГП да извърши графична експертиза на 

подписа на едно лице под № 23 от списъка на гласувалите. 

„Оригиналът на подписа ще бъде изследван и фотографиран 

на място, определено от ваш служител в сградата на ЦИК.“ 

Уважаеми колеги, предлагам, след като съгласуваме с 

администрацията на ЦИК, да имаме възможност да изпратим писмо 

на вещото лице Л., с което да му укажем ден и час, когато да дойде и 

да извърши назначената му с постановление на прокурора 

графологична експертиза.  

Колеги, предлагам, за да имаме конкретика, да му укажем в 

едно писмо, че може да дойде всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч. в 
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сградата на ЦИК, като предварително се обади на посочения 

телефон в администрацията на ЦИК за съгласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-09-534 

от 10.12.2020 г. – постановление за спиране на наказателно 

производство от прокурор при Районна прокуратура – Асеновград,  

по досъдебно производство, образувано за престъпление по чл. 168, 

ал. 1. Мотивът на прокурора е, че не са разпитани в качеството на 

свидетели изброени няколко лица, които не са намерени на адресите, 

видно от приложените по делото призовки. Същите се намират в 

чужбина и прокурорът счита, че показанията им са от изключително 

значение за изясняване на фактическата обстановка и разкриване на 

обективната истина. Обявени са за общодържавно издирване с мярка 

„установяване на адрес“. Поради това счита, че трябва да бъде 

спряно досъдебното производство до установяване на лицата и 

спира досъдебното производство на Окръжна прокуратура – 

Пловдив, по чл. 168, ал. 1 от НК. 

Предлагам го за сведение. 

Докладвам няколко постановления от Районна прокуратура – 

Гоце Делчев. Първото е с вх. № МИ-09-92 от 14.12.2020 г. от 

прокурор от Районна прокуратура – Гоце Делчев. Едно лице с 

постоянен адрес в Сандански и настоящ адрес в Гоце Делчев, където 

живее от 1998 г., но не си е бил сменил адресната регистрация. 
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Същият е заявил настоящ адрес на 21.10.2019 г., тоест само няколко 

дни преди изборния ден, и отишъл и гласувал по настоящия си 

адрес, без да е налице предпоставката, а имено да има заявление за 

гласуване по настоящ адрес. Бил е дописан в избирателния списък 

по настоящия адрес, гласувал е и се е подписал лично. Установено е, 

че не е гласувал там, където му е постоянният адрес – в Сандански. 

Така че прокурорът счита, че няма престъпление и отказва да 

образува досъдебно производство. Предлагам го за сведение. 

Следващото е с вх. № МИ-09-90 от 14.12.2020 г. и отново от 

младши прокурор от Районна прокуратура – Гоце Делчев. Едно лице 

с постоянен адрес в София е променило адреса си на 26.08.22019 г. и 

е подало заявление за постоянен настоящ адрес в гр. Гоце Делчев. 

Тоест, два месеца преди произвеждането на изборите за общински 

съветници и кметове. Гласувало е в СИК в Гоце Делчев, която се 

помещавала в НПГ „Димитър Талев“. Попълнило е декларация, 

вписано е в Допълнителната страница, след което е било дописано в 

избирателния списък по постоянния му адрес. След това се е 

подписало и гласувало. Не е гласувало по предходния си постоянен 

адрес в София, където съгласно Изборния кодекс е било включено в 

избирателния списък. 

Прокурорът счита, че няма данни за извършено престъпление 

и отказва да образува досъдебно производство. 

Предлагам го за сведение. 

Следващото е с вх. № МИ-09-91. Става дума за едно лице пак 

от Гоце Делчев, от Районна прокуратура и пак от същия младши 

прокурор. Има постоянен адрес в София до 2017 г. и настоящ адрес 

в с. Вълкосел от 17.04.2019 г., тоест, шест месеца преди 

произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове. 

Видно от снетите обяснения, М. е гласувала по настоящия си 

адрес, като преди това си била извадила необходимото 

удостоверение, че ще гласува по настоящия си адрес в с. Вълкосел. 
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Отишла е там, попълнила е декларация, след което била дописана по 

настоящия й адрес и се е подписала и гласувала. Не е гласувала по 

постоянния си адрес. 

С тези мотиви прокурорът отказва да образува досъдебно 

производство. Предлагам отново да остане за сведение с оглед на 

изложените мотиви. 

Следващото е пак от същия прокурор от Районна 

прокуратура – Гоце Делчев, и е с вх. № ЕП-09-538 от 11.12.2020 г. 

Става дума за лице с постоянен адрес в с. Слащен, което през юни 

2019 г. се е прибрало от Испания, където работило сезонна работа. В 

изборния ден отишъл да гласува, но при подаване на личната карта 

член на СИК му казал, че не фигурира в избирателния списък и са 

му обяснили, че трябва да попълни заявление по чл. 40 от Изборния 

кодекс за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден. 

Отишъл в кметство Слащен, за да вземе заявление, лично го 

попълнил, върнал се в СИК, бил дописан в избирателния списък и е 

гласувал, за което се е подписал. Срещу името му като забележка 

фигурира „удостоверение по чл. 40 от Изборния кодекс“. 

Прокурорът счита, че правилно е бил вписан, след като е 

представил удостоверението по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс, 

попълнил е лично декларация, в която декларира, че не е гласувал и 

няма да гласува в друга избирателна секция, поради което отказва да 

образува досъдебно производство. 

Отново предлагам и това за сведение. 

Следващата преписка е с вх. № ЕП-09-539 от 11.12.2020 г. от 

същия прокурор при Районна прокуратура – Гоце Делчев. Касае се 

за едно лице с постоянен адрес в с. Слащен, заявен от 2015 г., и 

настоящ адрес в Благоевград. В изборния ден на 27.10.2019 г. Ш. 

отишъл да гласува в СИК № 019. При подаване на личната карта 

член на СИК му казал, че не  фигурира в избирателния списък и му 

обяснили, че не може да гласува. Той отговорил, че винаги е 
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гласувал там в община Сатовча, напуснал секцията. По-късно се 

върнал с удостоверение по чл. 40 от Изборния кодекс и заедно с 

кмета на с. Слащен попълнил декларация по чл. 40, че не е гласувал 

и няма да гласува в друга избирателна секция. След обсъждане 

членовете на СИК приели решение да го допуснат да гласува. 

Допуснат е, гласувал е и се е подписал. 

Срещу името му има забележка „удостоверение по чл. 40 от 

Изборния кодекс“. В изисканите изборни книжа фигурира 

декларацията на избирателя, вписан в списъка на заличените лица. 

Не се съдържат други данни за престъпление от общ характер 

по Глава трета, Раздел трети, чл. 167, чл. 169 от НК и чл. 313, поради 

което прокурорът от РП – Гоце Делчев, отказва да образува 

досъдебно производство. 

Предпоследната преписка е с вх. № ЕП-09-536 от 

11.12.2020 г. на същия прокурор от Гоце Делчев. Касае се за едно 

лице. Снети са обяснения от членовете на секционна избирателна 

комисия – община Гърмен, с. Дъбница. Имало заявен постоянен 

адрес през 2002 г. в с. Дъбница. Родом било в с. Борино, където е 

живяло до преместването си в с. Дъбница.  

Изискани са и са приложени документи и заведено при тях 

заявление от същото лице за вписване в избирателния списък по 

настоящ адрес. Въз основа на подаденото заявление била включена в 

избирателния списък в с. Борино по настоящия й адрес и съответно 

била заличена в избирателния списък по постоянния й адрес в с. 

Дъбница. В изборния ден обаче е отишла да гласува в с. Дъбница, 

тоест, по постоянния си адрес, въпреки че вече била изключена. 

Попълнила декларация за избиратели, вписани в Допълнителна 

страница. Посочила, че постоянният й адрес е в с. Дъбница, не е 

гласувала и няма да гласува в друга избирателна секция. 
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Никой от членовете на СИК № 011 не проверил списъка със 

заличените лица и съответно К. била допусната да гласува там.  Била 

дописана, след което гласувала. 

Видно в секцията в с. Борино, тоест, където има настоящ 

адрес, че мястото срещу името й е празно и няма положен подпис. 

Тоест, същата не е гласувала там. 

Не се съдържат данни за престъпление от общ характер по 

Глава трета, раздел трети и прокурорът отказва да образува 

досъдебно производство с изложените мотиви. 

Последната преписка е с вх. №_ ЕП-09-537 от 11.12.2020 г. на 

прокурор С. Я., младши прокурор в Районна прокуратура – Гоце 

Делчев. Снети са били обяснения от всички членове на СИК № 020 в 

община Сатовча и от лицето Б. Същият е имал постоянен адрес в с. 

Слащен, област Благоевград, обаче през август месец се е прибрал 

от Република Германия, където работел сезонна работа. В изборния 

ден Б. отива да гласува в СИК № 020 в с. Слащен. При подаване на 

личната му карта член на СИК му казал, че не фигурира в 

избирателния списък и му обяснили,  че трябва да попълни 

заявление по чл. 40 от Изборния кодекс за изключване от списъка. 

Същото били заведено в кметството, с. Слащен, община Сатовча. 

Въз основа на него му било издадено удостоверение по чл. 40 и бил 

дописан в избирателния списък и гласувал, за което се е подписал. 

В преписката не се съдържат данни, от които да се направи 

основателно предположение за извършено престъпление от общ 

характер по изброените преди малко за другите постановления 

глоби и раздели от Наказателния кодекс. 

С оглед на всичко изложено прокурорът отказва да образува 

досъдебно производство и прекратява преписката. 

Отново предлагам да е за сведение. Ако някой от колегите 

има друго мнение, прочетох входящите номера на преписките, може 
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да го сподели с Централната избирателна комисия на следващо 

заседание. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

изчерпахме дневния ред на днешното заседание, поради което го 

закривам. 

Следващо редовно заседание ще бъде обявено на 

официалната страница на ЦИК, както и ще бъдат  уведомени всички 

членове на комисията. 

 

(Закрито в 14,40 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Кристина Стефанова 

 

   СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

Стенограф: 

  Божидарка Бойчева 


