ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 266

На 22 декември 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Писма до министъра на финансите.
Докладва: Севинч Солакова
2. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Цветанка Георгиева,
Севинч Солакова
3. Доклади по административни и административнонаказателни преписки.
Докладват: Николай Николов, Ивайло Ивков
4. Разни.
Докладват: Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Николай Николов, Таня Цанева, Силвия Стойчева,
Александър Андреев, Кристина Стефанова, Паскал
Бояджийски
ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Бойкинова, Мирослав Джеров.
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Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Здравейте,
колеги. Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 22 декември 2020 г.
Присъстват всички колеги с изключение на двама от тях, а
именно колегата Джеров и колегата Бойкинова, които са в отпуск.
Виждате дневния ред, който е качен във вътрешната мрежа.
Има ли колеги, които желаят да се включат допълнително в
някоя от точките от дневния ред?
Господин Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Господин председател, моля да ме
включите в т. „Разни“. Имам да докладвам две писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, включвам
Ви, колега Бояджийски.
Други колеги? Колегата Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Господин председател, моля да бъда
включен в точката за жалби. Имам да докладвам две жалби срещу
решения на Районния съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, включвам
Ви в т. 3, господин Ивков.
Колегата Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин председател, моля да ме
включите в т. „Разни“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, включвам
Ви, колега Стефанова.
Има ли други желаещи? Няма.
Моля, процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
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Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Писма до министъра на финансите.
Давам думата на колегата Солакова. Заповядайте, колега
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви във
връзка с извършените трансфери след одобряване на
възнаграждение на ОИК-овете за участие в заседания и дежурства
тази промяна да се отрази по бюджета на Централната избирателна
комисия.
Докладната е с вх. № ЦИК-09-220. Предлагам да
упълномощим председателя на Централната избирателна комисия да
извърши корекцията по бюджета, за което да уведомим министъра
на финансите.
Второто предложение е отново да изпратим писмо до
министъра на финансите, Дирекция „Държавно съкровище“, за
сторниране на сумата 9 693,18 лв. Това е сума, която представлява
възстановени разходи по бюджета на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Солакова.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
двете писма и изпращането им до министъра на финансите.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, 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,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
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Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:
2. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Колега Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане за изплащане на
възнаграждение на Общинска избирателна комисия – Чирпан, за
едно проведено заседание на 14.12.2020 г. Заседанието е проведено
за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник
поради смърт.
Към искането са приложени заверен препис от решението,
прието на това заседание, заверено копие от протокола на
заседанието, както и заверено копие от препис-извлечение от акта за
смърт. Също така към искането е подготвена счетоводна справка и
контролен лист.
Затова предлагам да гласуваме исканото възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на докладчика.
Ако
няма
други
предложения,
да
гласуваме
възнаграждението на ОИК – Чирпан.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
искане за изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна
комисия – Стара Загора, което е с вх. № МИ-27-346 от 21.12.2020 г.,
за дадено едно дежурство от председател и член на комисията във

5
връзка с изготвяне на справка за Окръжна прокуратура – Стара
Загора, Следствен отдел, по водено досъдебно производство.
Сумата е в размер на 117,04 лв.
Предлагам ви с протоколно решение да одобрим исканото
възнаграждение за Общинска избирателна комисия – Стара Загора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на докладчика.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
възнаграждението на ОИК – Стара Загора.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Доклади по административни и административнонаказателни преписки.
Колега Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, на
предходното заседание докладвах уведомление за решение, което е
постъпило с вх. № МИ-08-131 от 17.12.2020 г. Решението е на
Софийски районен съд № 20266638 от 02.12.2020 г.
С конкретното решение по административно наказателно
дело № 19471/2019 г., с което можете да се запознаете във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание,
Софийският районен съд, съответният състав, е отменил наше
Решение № 1689-МИ от 21.11.2019 г.
С решението е наложена санкция глоба от 2000 лв. на
основание чл. 480, ал. 2 от Изборния кодекс. В своите мотиви съдът
е изложил три основни аргумента за незаконосъобразност на
решението. Първият аргумент е това, че актът за установяване на
административно нарушение не е съставен по надлежния ред, не е
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отправена покана до нарушителя, поради която причина е допуснато
съществено административно нарушение според съда.
В този смисъл ние вече имаме известна съдебна практика,
която е на ниво касационна инстанция – Административен съд –
София-град.
Вторият аргумент, който съдът излага, е, че ние сме дали
квалификация на участието в телевизионно предаване – публичен
дебат – предаването е „Референдум“- на агитационен материал.
Такова е изискването на нормата на чл. 183, ал. 4. Там, да припомня,
се касае за агитационни материали, които – цитирам: „Забранява се
използването на агитационни материали, които застрашават живота
и здравето на гражданите…“ – ние сме приложили хипотеза втора –
„материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име
на съответните кандидати“.
Съдът счита, че телевизионно предаване, участие в публичен
дебат във формат „телевизионно предаване“, без значение по коя
телевизия или пък по съответна радиостанция, не съставлява
агитационен материал по смисъла на чл. 183, ал. 4. Позовават се на
§ 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Както
знаем, няма легална дефиниция за агитационен материал, има само
за предизборна агитация.
В тази връзка смята, че агитационният материал в
класическия си вид има определени обективни признаци от типа на
това да има съобщение „Купуването и продаването на гласове е
престъпление“, от типа на това да подлежи на изземване, от типа на
това на следващо място да подлежи на известно заплащане и т.н.
Тоест, смята, че квалификацията по чл. 183, ал. 4 е неправилна и тук
има нарушение на материалния закон. Това е основният му
аргумент.
Третият аргумент на съда – споменах три аргумента, които се
развиват – е, че всъщност, дори и да имаше агитационен материал по
смисъла на чл. 183, ал. 4, развити са съображения в този смисъл, то
не се засяга с този агитационен материал честта и достойнството на
никого, защото използваните термини от уличения в нарушение са
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част от българския книжовен език, фигурират съответно в речника
на книжовните думи. И на следващо място, не на последно, има
деяния, които са декриминализирани от 50 години и не съставляват
по никакъв начин престъпления. Говори за деянията, които са
споменати в телевизионния материал.
Въпросът, който стои на нашето внимание, е дали да
оспорваме - срокът за обжалване изтича на 31.12.2020 г.- или не.
Проведохме един предварителен дебат още в петъчния ден,
доколкото си спомняте. При това положение аз считам, че вторият
аргумент на съда е съществен, а именно телевизионно предаване
така, както е конструирано и такова, каквото имаше участие през
месец октомври, не съставлява агитационен материал по смисъла на
приложената материално-правна норма на чл. 183, ал. 4 и предлагам
съответно да не обжалваме това решение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Николов. Тоест, да не се обжалва
решението. Откривам обсъжданията.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм на противното мнение. Този
случай е един от емблематичните. Иначе можеше да подкрепя
предложението. Но бих желал, поне ако е така и ако тези за мен
безумни доводи на съда се потвърдят и от втора инстанция, ние да
можем да използваме тази практика, но да сме направили всичко
необходимо, за да не губим нашето време в тези тежки периоди, да
не губим публичен държавен ресурс повече, отколкото тези, които
са извършили деянието.
Считам, че в такива случаи трябва да се обжалва, първо,
защото трите аргумента на съда считам за неправилни. По първия
имаме ясно становище на ЦИК в повечето от делата – по отношение
на връчването пред актосъставителя.
По втория – за мен има нарушение на добрите нрави.
Въпросът, дали е предизборен материалът, е спорен наистина, но за
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мен чл. 17 казва „агитация“, „предизборна агитация“, „призив за
подкрепа или неподкрепа“.
Не виждам защо да не стане това в телевизионно предаване,
още повече че веднъж сме взели вече такова решение.
И третото изобщо не го споделям. За мен, ако тук няма
нарушаване на добрите нрави, никъде няма да има нарушаване на
добрите нрави. Не за друго, но мисля, че трябва да изложим тези
аргументи точно в този конкретен случай и, ако бъде потвърдено
решението на Районния съд, то Централната избирателна комисия
тогава трябва да събере правната си група, да се направи един много
точен анализ и на следващите избори да коригираме нашата
практика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Ивков, а именно да се изготви жалба и
да се обжалва решението, като бъдат развити, разбира се, доводи в
рамките на тези три пункта, които той отбеляза.
Ако има други изказвания? Има ли други изказвания от
страна на колегите?
Ако няма, тогава подлагам на гласуване предложението на
колегата Ивков – решението да бъде обжалвано. Срокът е до
31.12.2020 г.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова); против – 7 (Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Николай Николов, Севинч Солакова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева).
Това предложение не събра необходимото мнозинство,
поради което остава предложението, а именно да не се обжалва
решението, което беше направено от колегата Николов. Тоест, да
остане за сведение, реално погледнато, решението и за анализ от
страна на Централната избирателна комисия на мотивите, включени
в самото решение.
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Заповядайте, колега Арнаудов.
БОЙЧО
АРНАУДОВ:
Много
се
извинявам,
но
предложението на господин Николов мисля, че също трябва да бъде
подложено на гласуване. Поне моето виждане е такова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Добре,
процедура по гласуване на предложението на колегата Николов.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 7 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Николай Николов, Севинч Солакова, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – 10 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Паскал Бояджийски,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева).
Предложението не се приема. Остава за сведение.
Колега Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Колеги, докладвам
постановление за прекратяване на наказателно производство от
15.12.2020 г., постъпило с вх. № ЕП-09-547 от 17.12.2020 г.
Постановлението е на Районна прокуратура – гр. Видин. С него се
прекратява наказателно производство по досъдебно производство на
съответната Видинска прокуратура за престъпление по чл. 168, ал. 2
от Наказателния кодекс.
Също смятам, че не следва да се обжалва и докладвам
съответно за сведение това постановление. В мотивите си
прокуратурата излага съображения, че наистина във връзка с
осъщественото гласуване в Обединеното Кралство Великобритания
на лице, което е български гражданин, са установени факти за такова
гласуване. Но все пак основният аргумент на съда е, че съответната
свидетелка, която е в процесуално качество на свидетел, но по
принцип е осъществила активно избирателно право на изборите за
членове на Европейски парламент през 2019 г. След заминаването й
във Великобритания е проведен допълнителен разговор с нея за
уточняване на детайли и тя е изпратила на е-mail адрес копие от
документи, които показват действително, че тя живее на
територията на Кралството. Има писмо от Националния

10
осигурителен офис във Великобритания, от което е видно, че тя
живее там, има договор за наем и т.н., поради което въпреки
формалната липса на адрес на територията на Обединеното
Кралство, в изискуемия от закона срок компетентният прокурор е
приел, че лицето живее на територията на Кралство
Великобритания, поради което е и прекратено наказателното
производство.
Докладвам го за сведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Николов.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, предоставям две проекто-жалби
на вашето внимание, защото трябва да бъдат гласувани.
Едната е с вх. № ЕП-08-36/2 от 17.12.2020 г. Пристигнало е
решение на Софийския районен съд, 13-ти състав, където на 6
страници
съдията С.
С.
надълго и
нашироко
обрисува доводи, за да се отхвърли съответното Решение № 1347-ЕП
на Централната избирателна комисия, с което се налага наказание на
представляващия „Глас народен“. Става въпрос за случай с
агитационния материал – поне този безспорно е такъв, с
марихуаната.
Освен дежурните за повечето състави от Районния съд
доводи, че не е спазена разпоредбата на ч. 40 от ЗАНН, за което
ЦИК има достатъчно аргументирано становище за противното, се
развива надълго и нашироко, че не се кредитират показанията на
свидетеля С.,
тъй като тя не била с ботанически познания – по
памет цитирам – и не било ясно това листо дали е от канабис или е
от нещо друго.
Второ, на въпросния материал – не било, видиш ли,
прокламирано, че е полезно за здравето, така че не вижда защо да
има нарушение. Също така не вижда и пряка заплаха за здравето.
Отхвърля се изводът на Централната избирателна комисия, че по
този начин тази политическа сила е искала да се отличи в позицията
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си за разпространението на наркотични вещества. Именно заради
това и търси подкрепа.
Цитира се – за мен абсолютно неотносимо – практика на
Европейския съд в случаи: ЕБ срещу Обединено Кралство, Русия
срещу Турция и т.н. Стига се твърде далеч и се вадят всякакви
доводи – за мен ирелевантни, с които да бъде оборена
законосъобразността на решението на ЦИК.
За разлика от предходния доклад, аз считам, че Централната
избирателна комисия следва да извърви докрай пътя, за който е била
убедена и с мнозинство е приела решение, особено в такива знакови
случаи. Затова предлагам на вашето внимание жалба, като считам,
че трябва и да се явим на откритото производство, за да сме наясно
дали и касационната инстанция споделя изводите на
първоинстанционната и чак тогава да правим изводи евентуално за
неналагане на нарушение.
Така че проектът е във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали и докато говорех, се надявам да сте я прегледали. Ще
видите жалба срещу това решение, която ви предлагам да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, надявам се, че сте се запознали с жалбата.
В тази връзка, ако няма други предложения, предлагам да
одобрим текста на касационната жалба и същата да бъде входирана в
Административен съд – София –град.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Ивков, за следващия Ви доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото е без входящ номер.
Получена е призовка и с нея ни е връчено решение на Софийския
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районен съд № 20232626 от 22.10.2020 г., с която 21-ви състав на
съответния съд отменя Решение № 1726-МИ от 09.01.2020 г. на
Централната избирателна комисия, с което е наложена имуществена
санкция от 2000 лв. на основание чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс
на представляващите Икономедия АД.
Този случай е по-банален. Става въпрос за разпространяване
на резултати в предизборния ден. Навеждаме доводи, че освен
забраната по чл. 205, ал. 5 има и друга – да не се води изобщо
предизборна агитация в предизборния и изборния ден, когато се е
случило това, а именно целта и смисълът на закона е да се осигури
спокойствие и да бъде непредубеден изборът на избирателите.
Също виждате проекта за жалба, качена във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали. Предлагам да одобрим
касационната жалба и да я изпратим комплектованата преписка пред
касационната инстанция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Ивков.
Колеги, ако сте се запознали с касационната жалба и няма
предложения към текста на същата, не виждам колеги да вдигат
ръка, предлагам да гласуваме предложението на колегата Ивков, а
именно одобряването на текста на жалбата и изпращането й
окомплектована с преписката.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, 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,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, връщам на точка втора от дневния ред:
2. Доклади относно искания за изплащане
възнаграждения на ОИК.

на
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Колега Солакова, заповядайте да докладвате относно
възнаграждение на ОИК.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо-искане
от Общинска избирателна комисия – Шумен, за изплащане на
възнаграждение за участие в заседания и дежурства от 16 декември
тази година, постъпило с вх. № МИ-27-344. Допълнително на 18
декември са постъпили копия от протоколите от заседанията на
ОИК.
Докладвам ви справка за одобряване на изплащане на
възнаграждение за участие в заседанията, тъй като те съвпадат с
дежурствата:
- Заседание на 20.02.2020 г. с участието на председател,
двама заместник-председатели, секретар и седем членове във връзка
с получен сигнал от председателя на Общинската комисия по
КПКОНПИ – предприети действия за изискване на необходимата
информация от Агенцията по вписванията;
- Заседание на 25.02.2020 г., проведено с участието на
председател, двама заместник-председатели и седем членове;
- Заседанието на 25 февруари е във връзка с получен сигнал, за
който са уведомили кмета на кметство Мараш за започнало
заседание;
- Заседание на 10 март 2020 г. с участие на председател, двама
заместник-председатели и шестима членове – представен е
Протокол № 42. На това заседание са се запознали с постъпили
писма във връзка с два сигнала;
- Заседание, проведено на 14 май 2020 г. с присъствието на
председател, двама заместник-председатели, секретар и девет
членове. Приели са решение за прекратяване пълномощия на
общински съветник и за обявяване за избран на общински съветник.
- На 15 май 2020 г., е проведено заседание, на което са
участвали председател, двама заместник-председатели, секретар и
осем членове, за произнасяне по сигнал относно прекратяване
пълномощията на кмет на кметство.
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- Заседание на 02.10.2020 г., на което са участвали председател,
заместник-председател, секретар и шестима членове във връзка с
процесуално представителство по две административни дела пред
Шуменския Административен съд.
Предлагам ви да одобрим изплащането на възнагражденията,
за което има изготвен контролен лист от финансовия контрольор и
от счетоводството – счетоводна справка, с които също може да се
запознаете във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Солакова.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване
възнагражденията за проведените заседания и дежурства но ОИК –
Шумен.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Проект на решение относно обявяване следващия от
листата кандидат за народен представител.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали можете да се запознаете на първо
място с получено писмо от председателя на Народното събрание, с
което ни уведомява, че на 13.12.2020 г. е починал народният
представител Валентин Касабов, избран от листата на Коалиция
Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО в Трети изборен
район – Варненски.
На следващо място, пак във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали, можете да се запознаете с постъпило заявление от
следващия кандидат за народен представител Иво Колев
Пазарджиев, с което той заявява, че не желае да бъде обявен за
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избран за народен представител от листата на Коалиция Обединени
патриоти в Трети изборен район – Варненски, в 44 Народно
събрание.
В тази връзка ви предлагам текст за решение, като проектът е
под № 4532-НС. След като беше извършена проверка и след отказа
на господин Иво Пазарджиев, който фигурира като № 3 в
кандидатската листа на Коалиция Обединени патриоти, следващият
в листата е Георги Александров за Трети изборен район –
Варненски, поради което ви предлагам проект на решение господин
Георги Александров да довърши мандата на господин Валентин
Кирилов Касабов и да бъде обявен за народен представител в 44
Народно събрание.
Моля, запознайте се с текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Йосифова.
Няколко минути за запознаване с текста, след което ще го
подложа на гласуване и, ако има допълнения и предложения, да
може да бъдат отразени в самия проект.
Уважаеми колеги, надявам се, че се запознахте с текста на
проекта за решение. Има ли предложения?
Ако няма предложения, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1923-НС.
Заповядайте, колега Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Моля ви да се запознаете – отново във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали – с проект на писмо до
председателя на Народното събрание във връзка с приетото
решение, както и писмо до "Държавен вестник".
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате проектите на писма до председателя на Народното
събрание госпожа Караянчева и до "Държавен вестник".
Процедура по гласуване на двете писма и изпращането им.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред:
5. Разни.
Колега Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
констатираните проблеми със сървъра на Централната избирателна
комисия спомняте, изпратихме писмо до главния секретар на
Народното събрание през месец август, тъй като сървърът на ЦИК се
намира в сървърното помещение на Народното събрание, което е с
ограничен достъп и се администрира от служители на Народното
събрание, с молба да се извърши проверка за състоянието на сървъра
и да бъдем уведомени, включително да ни бъдат отправени
препоръки в случай на необходимост от предприемане на действия
за подобряване на работата.
Тъй като нямаме отговор, ви предлагам да изпратим писмо до
главния секретар на Народното събрание с повторна молба за
установяване на състоянието на сървъра, за да можем да
предприемем всички необходими действия и да обезпечим
нормалната работа на Централната избирателна комисия.
Във вътрешната мрежа е и докладна записка с № ЦИК-09-223
от 22.12.2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Солакова.
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Ако няма други предложения, процедура по гласуване
одобряването текста на писмо, което да бъде изпратено до главния
секретар на Народното събрание.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин
председател! Уважаеми колеги, спомняте си, че изпратихме писма
до Софийска районна прокуратура и до ІV Районно управление на
МВР във връзка с един лаптоп и един телефон, които са били на
членове на Централната избирателна комисия и които са откраднати,
с искане за информация на какъв етап е разследването.
В тази връзка с вх. № ЦИК-00-649 от 18.12.2020 г. сме
получили писмо от Софийска районна прокуратура, с което ни
уведомяват, че досъдебното производство по повод телефон на бивш
член на ЦИК на този етап има постановление за спиране на
наказателното производство.
Ще бъде предоставено в счетоводството.
Това го докладвам само за сведение.
Благодаря. Нямам други доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря и аз.
Колега Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз ще помоля да отложа доклада
си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, колега
Стефанова.
Колегата Николов има думата. Заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. И аз, колеги, да кажа,
спомняте си, че във връзка със заявление за достъп до обществена
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информация
ние
изпратихме
до господин Д. Е. И.
един отговор, с който уточнихме, че не разполагаме с
информационни фондове относно това, че Централната избирателна
комисия не поддържа регистър на броя на гражданите, които са
гласували извън страната при предполагаеми нарушения, в това
число в коя държава, в коя точно избирателна секция за изборите за
членове на Европейски парламент през 2014 г. и 2019 г.
Постъпило е с вх. № ЕП-29-1/2 от 14.12.2020 г. отново
запитване от господин И., с което обаче конкретизира искането
си само за последните избори за членове на Европейски парламент
през 2019 г. Можете да го видите във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали.
Тъй като вече отговорихме, че не поддържаме общ регистър,
аз докладвам това по същество същото заявление, по което вече
отговорихме, за сведение на вниманието на Централната
избирателна комисия.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Николов.
Колега Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо,
получено по електронната поща от Международния конгрес на
парламентаристите, които с предходно писмо бяха изявили желание
да бъдат регистрирани като наблюдатели на предстоящите
парламентарни избори в следващата година. С това писмо те ни
информират, че са провели среща с временно изпълняващия
дипломатическата мисия на България в Пакистан.
Докладвам го за сведение.
Докладвам ви също за сведение грама от посолството ни в
Исламабад, Пакистан, която е изпратена до Министерството на
външните работи и до нас, с която ни казват, че отправят молба да
бъдат информирани за евентуално развитие по този въпрос във
връзка с желанието да участват като наблюдатели.
Докладвам го за сведение.
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Докладвам ви за сведение и който проявява интерес, разбира
се, и за запознаване, с предварителния доклад на наблюдателната
мисия на ОССЕ за парламентарните избори в Румъния, които бяха
проведени на 6 декември тази година, като в доклада се казва, че са
били организирани професионално, че медиите са отразявали
свободно и равнопоставено участниците. Структурата на органа за
управление на избори в Румъния е описана. Казват, че обучението е
било основно проведено онлайн заради пандемичната обстановка,
начина на гласуване, че са били открити в чужбина 748 избирателни
секции, като избирателите са гласували както по пощата, така и
лично. Активността е била 33 процента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колега Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз нямам доклад, господин
председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Бояджийски има думата. Заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря Ви, господин
председател! Колеги, докладвам за сведение на комисията писмо с
вх. № ЦИК-06-6/15 от 21.12.2020 г., което е от Консорциум
„Български машини за гласуване“. Това е молба да не отваряме
офертите, подадени по поръчката за доставка на машините за
гласуване, тъй като са били подали жалба в Деловодството на ЦИК
до ВАС относно нашето решение за обявяване на тези, които
продължават напред в процедурата.
Основният им аргумент е във връзка с правото на
жалбоподателя да поиска спирането от съда. В самата жалба и видно
от писмото, преписката следва да се изпрати на съда и съдът да се
занимава с въпроса дали да се постановява спиране или не.
От тази гледна точка ви докладвам на комисията за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Бояджийски.
В тази връзка е и свързаният доклад, а именно, че беше
постъпила жалба, която е администрирана, изпратена е във
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Върховния административен съд. Очакваме насрочването на делото,
за да може то да бъде гледано в рамките на сроковете, предвидени в
параграфа.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само да допълня. Вече беше
получена подобна молба през миналата седмица. На предишното
заседание я разгледахме. Отговорихме с текст, изпратен и до
„Български машини за гласуване“, и до „АИСИСТ“, който се
представлява също от господин Светослав Славчев, но
допълнително отново се иска повторно.
Така че заради това го докладвам пак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Бояджийски.
Колега Ивков, Вие искате ли думата?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Вече не след поясненията на господин
Бояджийски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
колега Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Имам още едно писмо, което е
постъпило с вх. № ЦИК-06-6/16 от 21.12.2020 г. То е от „Доминион
воутинг“, с което ни уведомяват, че дружеството няма да участва
повече в процедурата за доставка на електронни машини за
гласуване. Като основни аргументи в тази насока то изтъква факта,
че е разбрало, че е необходимо да се осигури и логистика, а не само
предоставяне на машини.
Също
така
техническите
спецификации
очевидно
представляват проблем за него, за да може да участва в процедурата,
както и сроковете, които предвижда нашият закон.
Изразяват увереност и готовност да работят с Централната
избирателна комисия в случай, че при тази поръчка не може да бъде
направено възлагане. Готови са отново да участват под някаква
форма.
Така че пак за сведение ви го представям, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Бояджийски.
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При всички случаи същото ще бъде приложено и към
документацията, свързана с обществената поръчка.
С това, общо взето, приключихме тази точка.
Тъй като няма други желаещи, връщам на точка трета от
дневния ред:
3. Доклади по административни и административнонаказателни преписки.
Колега Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, накратко ще ви докладвам постъпило с вх. № ЕП04-02-331 от 16.12.2020 г. писмо от Столична дирекция на
вътрешните работи, отдел „Разследване“ по досъдебно
производство. Желаят да им предоставим справка за изборите за
членове
на
Европейски
парламент
относно
точното
местонахождение и точния адрес на една секция, съставите на
посочените секционни комисии в тези две секции, като се посочат
три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка с лицата от СИК,
часовете за начало и край на изборния ден и налични ли са
видеозаписи пред и в секцията и, ако има налични видеозаписи, то
молят същите да им бъдат предоставени. Желаят до 27.12.2020 г. да
бъде върнат отговор.
Подготвен е отговор, който се намира във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали, с който отговаряме на въпросите, които
са от компетентността на Централната избирателна комисия. За
другите им казваме, че могат да се обърнат към съответната
областна или общинска администрация.
Така че, моля да погледнете проекта ми за отговор и, ако
няма допълнения или изменения, до го подложите на гласуване,
господин председател.
Само да допълня, че им изпращаме и копия от протокол на
секционната избирателна комисия, където се съдържа исканата от
тях информация, а именно имената на лицата, които са били в
състава на СИК, както и другите въпроси относно часа на започване
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и завършване на изборния ден и какво се е случило в изборния ден,
тъй като секционните избирателни комисии имат задължение да
описват и обстановката, при която е протекъл изборът.
Така че предлагам да им изпратим с отговора и копие от
протокола на съответната секционна избирателна комисия.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Баханов.
Чухте предложението за изпращане на писмо с приложените
към него документи. Има ли други предложения?
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с оглед изчерпване на дневния ред
закривам днешното заседание на Централната избирателна комисия.
Следващото заседание ще го насроча допълнително с оглед и
работата на комисията във връзка с обществената поръчка и ще
бъдете уведомени за него по е-mail и по телефон.
(Закрито в 11,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Божидарка Бойчева

