
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 268 

 

На 7 януари 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

 Докладват: Катя Иванова, Мария Бойкинова  

2. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Ивайло 

Ивков 

3. Разни. 

Докладват: Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Йорданка Ганчева, Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Николай Николов, Ивайло Ивков, 

Таня Цанева, Паскал Бояджийски, Димитър 

Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 
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Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВАЩИ: Няма. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 7 януари 2021 г.  

Във вътрешната мрежа виждате публикуван проект на 

дневен ред за днешното заседание. Преди да дам думата на 

колегите, за да заявят желание да се включат в дневния ред, бих 

искал отново да ви честитя Новата година, да ви пожелая здраве на 

вас и вашите семейства, успех през тази година, тъй като тя от 

гледна точка на работата на Централната избирателна комисия ще 

бъде доста натоварена. Затова да си пожелаем да мине нормално и 

да бъдат проведени изборите така, както повелява законът, при 

спазването на принципите за публичност и законност на изборите.  

Давам думата за включване в дневния ред. Има ли колеги, 

които желаят да се включат и които не са включени в момента в 

точките от дневния ред? 

Заповядайте, колеги. Има думата колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Господин председател, моля да ме 

включите в точката за административни преписки, ако има такава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, 

включвам Ви, колега Ивков. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Господин председател, може би да 

бъда включен в точка „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, аз ще Ви 

включа, а Вие ще прецените дали да го докладвате днес. 

Други колеги? Не виждам вдигнати ръце. 

Процедура по гласуване на дневния ред. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 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. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Колега Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение постъпило в 

Централната избирателна комисия писмо с вх. № ЕП-08-102/2 от 

16.12.2020 г. от Софийски районен съд, Наказателна колегия. С 

посоченото писмо ни се връща преписката, ведно с препис от 

влязлото в сила решение по наказателно административен характер 

дело № 12315/2019 г. на Софийския районен съд, Наказателна 

колегия, 20-ти състав. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам също така за сведение и писмо, отново от 

Софийския районен съд, Наказателно отделение, с вх. № ЕП-08-

177/1 от 05.01.2021 г. Със същото писмо този път ни се връща 

преписката, ведно с влязлото в сила решение, постановено по 
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Наказателно административен характер дело № 17345/2019 г. по 

описа на Софийски районен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Иванова. 

Колега Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че 

във връзка с подадената жалба от „ЛЕКС.БГ“ ЕАД срещу Решение 

на Централната избирателна комисия № 1921 в частта, с която бяха 

допуснати да представят оферти в състезателната процедура по 

договаряне във връзка с машините за гласуване, а именно „Екселор 

холдинг груп“ и „Доминьон воутинг системс“, Върховният 

административен съд е прекратил делото, тъй като е постъпила 

жалба от адвокат Андреева за оттегляне на жалбата и съответно 

производството е прекратено. 

Уведомявам ви също така, че във връзка с жалбата на 

„Български машини за гласуване“ срещу Решение на Централната 

избирателна комисия № 1921 в частта, с която на основание чл. 107, 

т. 6 от ЗОП е отстранена от участие в процедурата за възлагане, с 

разпореждане Върховният административен съд е оставил без 

движение жалбата, като е дал указание да бъде подписана или 

съответно да се представят доказателства за представителната власт 

от адвокат Славчев и съответно са дадени указания, че при 

неизпълнение на тези указания образуваното дело ще бъде 

прекратено. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви за насрочени дела за месец януари, а именно: 

- в АССГ на 15.01.2021 г., като делото е по жалба на 

Централната избирателна комисия срещу решение на Софийския 

районен съд; 
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- на 22.01.2021 г. също имаме дело в АССГ и то е образувано 

по касационна жалба на Централната избирателна комисия срещу 

решение на Софийския районен съд; 

- на 15.01.2021 г. всъщност има и още едно дело от 9,00 ч. То 

пак е образувано по жалба на Централната избирателна комисия 

срещу решение на Софийския районен съд. 

Също така ви уведомявам, че на 20.01.2021 г. е насрочено 

делото по жалба на сдружение „Гражданска платформа“ срещу 

отказ на Централната избирателна комисия да предостави 

информация по ЗДОИ.  

Припомням ви, че по първоначалната жалба и образуваното 

дело ние предоставихме достъп до обществена информация. Също 

така предоставихме становище за недопустимост на жалбата поради 

липсата на правен интерес. Съдът с определение прекрати 

производството, което определение беше обжалвано от сдружението 

и Върховният административен съд с определение е отменил 

определението на АССГ, върнал е делото за продължаване. 

Съответно делото е насрочено за 15.01.2021 г.  

По делото имаме депозирано становище както по 

допустимостта, така и по основателността на жалбата. 

Предлагам да осъществи процесуално представителство 

юрисконсулт Милена Радославова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на докладчика колегата Бойкинова. Има ли други 

предложения?  

Ако няма други предложения, процедура по гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 
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Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: В Централната избирателна комисия с 

вх. № МИ-08-68 от 29.12.2020 г. е получено Решение № 6965 на 

Административен съд – София-град. Това е окончателно решение на 

втора инстанция, с което се оставя в сила Решение № 128059 от 

22.06.2020 г., постановено по дело № 4707/2019 г. на Софийския 

районен съд. С въпросното дело е отменено наше Решение № 1780-

МИ от 28.02.2020 г. поради нарушена процедура на ЗАНН при 

съставянето на акта. 

Докладвам ви го за сведение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки. 

Заповядайте, колега Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Докладвам ви, че в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-09-1 от 05.01.2021 г. е постъпило 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство на 

Районна прокуратура – гр. Велико Търново. Отказват да образуват 

досъдебно производство поради липса на субективната страна на 

вината. Човек е гласувал на местните избори не по постоянен, а по 

настоящ адрес. 

Това също ви го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Арнаудов. 

Колега Баханов, заповядайте. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Господин председател, уважаеми 

колеги, ще ви докладвам няколко на брой постановления за отказ да 

се образуват досъдебни производства от С. Д., прокурор от Районна 

прокуратура – Петрич, с идентични съдържания. 

Ще ви докладвам входящите им номера: МИ-09-4 от 

06.01.2021 г., МИ-09-5 от 06.01.2021 г., МИ-09-6 от 06.01.2021 г., 

МИ-09-7 от 06.01.2021 г. Във всичките дотук изброени 

постановления става въпрос за лица, които са имали настоящ адрес, 

различен от постоянния им такъв. Постоянният им адрес е бил 

извън  територията  на община Петрич, а те са гласували по настоящ 

адрес, какъвто настоящ адрес имат регистриран на територията на 

община Петрич. Става въпрос за гласували лица на местните избори 

през 2019 г., като от преписките личи, че двете от лицата са били 

застъпници, другото лице е имало настоящ адрес, както казах, на 

територията на съответната община. Всичките тези лица са били 

допуснати от съответната секционна избирателна комисия да 

гласуват в секцията им по настоящ адрес. Никое от тези лица не е 

подавало заявление за гласуване по настоящ адрес. Повечето от тях 

отговарят, тоест, са живели над шест месеца в населеното място или 

в общината, в която са упражнили правото си на глас, и мотивите на 

прокурора във всички постановления са, че има липса на 

субективния елемент, а именно, че лицето не е съзнавало 

обществено-опасните последици от това си действие и е било с 

ясното съзнание, че има право да гласува, тъй като настоящият му 

адрес е в населеното място или в съответната община, където е 

упражнило правото си на глас. 

Отделно от това, като аргумент във всички постановления се 

изтъква, че това намерение или това усещане на лицето е било 

потвърдено от действията на съответната секционна избирателна 

комисия, които фактически като длъжностни лица са го допуснали 
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да гласува. Тоест, лицата са била с ясното съзнание, че след като са 

били допуснати да гласуват, са имали това право. 

Предлагам да останат за сведение изброените от мен дотук 

постановления за отказ за образуване на досъдебно производство.  

Следващото е от Районна прокуратура – Сливен, по 

отношение на едно лице, което е било с настоящ адрес извън 

територията на Република България, в Република Турция. На 

26.05.2019 г. е гласувала. Не е знаела, че няма право да гласува, ако 

има настоящ адрес извън Европейския съюз. Подписала е 

декларация при провеждането на изборите, че не е гласувала и няма 

да гласува на друго място. Допусната е отново от членовете на 

секционната избирателна комисия, които са преценили, че има 

право да гласува и са й разрешили да стори това. 

Отново мотивите на прокуратура са, че липсва субективен 

елемент, че не е съзнавала обществено-опасния характер на 

деянието. 

Тази преписка е с вх. № ЕП-09-549 от 29.12.2020 г.  

И още една преписка ще ви докладвам. Тя е с вх. № МИ-09-3 

от 05.01.2021 г. на Районна прокуратура – Сандански, и е от Ж. З., 

заместник-главен прокурор. Става въпрос отново за едно лице, 

което е имало настоящ адрес извън територията на община 

Струмяни, а именно в Благоевград. Гласувало е по настоящия си 

адрес в с. Раздол. Не е била подала заявление за вписване в 

допълнителния списък. Гласувала е само веднъж – по настоящия си 

адрес. 

Отново преценката за отказа е, че не е налице, не е 

съставомерно, не изпълнява нито от обективна страна състав на 

престъпление от общ характер по чл. 168. Има постановление за 

отказ да се образува досъдебно производство. 

Отново предлагам да остане за сведение. 
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Господин председател, моля да дадете думата на друг колега 

да продължи, а после пак ще ме върнете, ако обичате, към края. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Продължаваме 

с колегата Николов. Заповядайте, колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам за сведение постановление за отказ да 

се образува досъдебно производство на Районна прокуратура – 

Велико Търново, с вх. № МИ-09-2 от 05.01.2021 г. на Централната 

избирателна комисия.  

Съответният прокурор е постановил отказ за образуване на 

досъдебно производство по отношение на лице, за което е имало 

данни, че е упражнено право на глас в рамките на местните избори. 

Дотолкова, доколкото лицето е починало, прокурорът е намерил, че 

съществува пречка за образуване на производство по смисъла на 

чл. 24, ал. 1, т. 4 от НПК, докладвам постановлението за сведение. 

Благодаря. Нямам други доклади по тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колега Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-00-655 от 30.12.2020 г. 

сме получили писмо от Бюрото по защита при главния прокурор, с 

което се иска да извършим проверка дали едно лице не е народен 

представител или съответно съветник в общински съвет. 

Проверката е извършена. Получили сме писмо със 

съответния входящ номер – ЦИК-00-658 от 31.12.2020 г., поради 

което във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има качен 

проект на отговор, с който отговаряме, че исканата информация за 

лицето е, че лицето не е избрано за народен представител и за 

общински съветник в местните избори на 27.10.2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата 
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Дюкенджиева проекта на писмо. Моля да се запознаете. Ако има 

коментари или забележки, да ги изразите. Ако няма, ще помоля 

колегата Баханов да включи системата за гласуване и да гласуваме 

съдържанието на писмото и изпращането му до Прокуратурата на 

Република България. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № ЕП-09-548 е пристигнало писмо 

от Окръжна прокуратура – Следствен отдел, гр. Видин, с което се 

иска да бъде изпратен оригиналът на декларацията на едно лице, 

което е гласувало в изборите за членове на Европейския парламент 

на 26.05.2019 г. в Абу Даби, за извършване на експертиза на 

подписа. В случай че не се намира при нас, ни молят да посочим 

къде да бъде поискана. 

Виждате писмото. Отговарям, че декларацията се намира при 

нас и с оригинала може да се запознае вещото лице, след като 

предварително предупреди на еди-кой си телефон и се легитимира 

при пристигането си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ивков. Виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата 

Ивков проекта на писмо. Имате ли други предложения относно 

текста? 

Ако няма, колеги, процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-22-2 от 

07.01.2021 г. По електронната поща е пристигнало едно подписано 

искане от адрес, наименуван Мis Bis, с който лице, което се 

представя за Б. Ш., сочи си и ЕГН-то, моли, ако се получи 

декларация от нейно име от партия „Истината и само истината“ с 

основател В. А. Ч., да се смята за невалидна. 

Докладвам го за сведение, разбира се. Но може би наистина 

за сведение да се имат предвид такива, колкото и да са нелепи писма 

и неподписани, идват декларации, при събиране на подписки да се 

имат предвид по някакъв начин и да изключваме тези лица. Защото, 

от друга страна, си е дала ЕГН-то, имаме електронната й поща. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ивков. Остава за сведение. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам вх. № МИ-09-102 от 31.12.2020 г. от 

прокурор при Районна прокуратура – Петрич. Това е отказ да се 

образува наказателно производство. Става въпрос за едно лице, 

което е упражнило избирателното си право в с. Кулата. Тя е била с 

постоянен и настоящ адрес в Сандански, но е гласувала в с. Кулата. 

Но на 27.10.2019 г. е била член на секционната избирателна комисия 

в с. Кулата, община Петрич, поради което е гласувала там и е била 

допусната да гласува, като е била дописана в избирателния списък. 
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Не е гласувала по настоящ и постоянен адрес, а именно на 

територията на община Сандански. 

Разпитани са всички членове на секционната избирателна 

комисия, взети са им писмени обяснения. Считат, че не е 

осъществен състав на престъпление от общ характер, поради което 

отказват да се образува наказателно производство. 

Предлагам го за сведение. 

Следващото е с вх. № МИ-09-102 от 29.12.2020 г. по 

отношение на едно лице, което е регистрирано в гр. София по 

постоянен адрес и настоящ адрес в с. Коларово от 2017 г.  

Снети са писмени сведения. Установено е, че лицето е 

упражнило правото си на глас по настоящ адрес. Дописана е 

ръкописно в деня на изборите. Разпитаните казват, че през 

последните 15 години участва при провеждането на избори. Винаги 

при провежданите досега избори е представяла удостоверение, че 

има настоящ адрес в с. Коларово и затова бил дописван през 

последните години в избирателните списъци, като не правят 

изключение и изборите през 2019 г. Пак се е явил, бил е дописан и е 

упражнил правото си на глас. 

Считат, че не е осъществен състав на престъпление от общ 

характер и отказват да образуват досъдебно производство. 

Докладвам го за сведение. 

Последното от тази серия е с вх. № МИ-09-99 от 23.12.2020 г. 

от Районна прокуратура – Петрич, по отношение на лице, което е с 

настоящ адрес в Гърция, постоянен адрес в България, но е била 

председател на секционна избирателна комисия в с. Първомай, 

община Петрич. 

Цялата избирателна комисия е взела решение да допусне 

лицето, тъй като са считали, че след като е била председател на 

тяхната секционна избирателна комисия, са счели, че има право и да 
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гласува в съответната секция. Консултирали са всички членове на 

комисията и са я допуснали да гласува. 

Отново има отказ да се образува досъдебно производство на 

27.07.2019 г. Вписано е: „Дописана е след решение на секционната 

избирателна комисия“, председателката да упражни правото си на 

глас в секцията, на която е председател. 

Предлагам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Баханов. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Разни. 

Колега Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

частичните избори на 28.02.2021 г. ви предлагам да изпратим 

традиционното писмо във връзка с организацията на изборите до 

кметовете на общини, където ще има такива частични избори. 

Виждате във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

има проект. Да обърнем внимание на задълженията на кметовете 

във връзка с организацията на изборите, както и в условията на 

пандемия да осигурят такива условия, които да гарантират живота и 

здравето както на членовете на общинските избирателни комисии, 

така и на всички участници в изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката с инициалите на 

колегата Солакова писмото, което е с № 4915. Ако няма 

предложения към текста, не виждам вдигнати ръце, процедура по 

гласуване на писмото и изпращането му до кметовете на общините 

и в копие до останалите адресати. 

Процедура по гласуване. 
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Солакова, моля, продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както и на предходните 

частични избори в условията на пандемия, се обърнахме до 

министъра на здравеопазването с молба да бъдат издадени 

съответните инструкции, указания за работа в такива условия. 

Тогава знаете, че получихме съответното съдействие. 

Предлагам ви да изпратим писмо до господин Ангелов – 

министър на здравеопазването, и да го уведомим, че на 28.02.2021 г. 

има насрочени частични избори за кметове на две общини и на 

кметства. В тази връзка да се обърнем отново с молба в рамките на 

неговата компетентност да бъдат предприети всички необходими 

действия за издаване на съответните указания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате писмото. Има ли предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 
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Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам писмо 

до министъра на вътрешните работи, отново за уведомяване на 

министъра за насрочените частични избори за кметове на 

28.02.2021 г. и в тази връзка по компетентност на министъра на 

вътрешните работи – осигуряване на цялата охрана на изборния 

процес. 

Писмото също е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на писмото. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вчерашния 

брой на „Държавен вестник“ е публикувано Постановлението за 

изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г.  

В тази връзка и в изпълнение на задължението на 

Централната избирателна комисия като първостепенен разпоредител 

с бюджет да публикува бюджета си на своята официална страница в 

интернет, по тази причина ви предлагам да се публикува на 

страницата държавният бюджет. Подготвено е от администрацията, 

от директор на дирекция и главния счетоводител извадка от Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2021 г. в частта на 

бюджета на Централната избирателна комисия.  
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Предлагам да одобрим направеното предложение за 

публикуване на бюджета на страницата на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Солакова.  

Процедура по гласуване на протоколно решение за 

публикуване на бюджета на Централната избирателна комисия на 

страницата на ЦИК. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от заместник-

министър на финансите госпожа Росица Велкова-Желева сме 

получили писмо с вх. № ЦИК-04-1 от 06.01.2021 г.  

Във връзка с изготвяне на оценка за размера на фискалния 

резерв за 2021 г. искат до 13 януари 2021 г. да им предоставим 

информация за очакваните плащания по месеци от сметка за чужди 

средства на средствата, предоставени с ПМС № 400 от 22.12.2020 г. 

Това е във връзка с обществената поръчка за осигуряване на 

машини. 

Предлагам ви в тази връзка да изпратим отговор до 

заместник-министъра на финансите и с оглед на клаузите на 

договора, чието подписване предстои, да уточним, че е предвидено 

плащане в срок от 30 до 60 дни след влизане в сила на решението на 

Централната избирателна комисия за обявяване на резултатите от 

изборите за народни представители, поради което към момента ние 
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не можем да предоставим исканата информация до насрочването на 

изборите за народни представители. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Солакова. Във вътрешната 

мрежа е качено писмото до заместник-министъра на финансите 

госпожа Желева. 

Ако няма предложения, процедура по гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, представям ви една докладна 

записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-

09-6 от 06.01.2021 г. с предложение за дезинфекция на работните 

помещения, ползвани от Централната избирателна комисия. Знаете, 

че с наше решение от 30.06.2020 г. и след извършено проучване 

ЦИК възложи изпълнението на дейности по дезинфекция на фирма 

и за целия този период от време, видно и от докладната записка по 

счетоводна справка, са разходвани 2185,20 лв. с ДДС. 

В тази връзка с оглед и на ефективността ви предлагам така, 

както е направено предложение, Централната избирателна комисия 

да одобри извършването на периодична дезинфекция на работните 

помещения и да одобрим разход в размер на 1500 лв. с ДДС за общо 

10 посещения със срок на изпълнение до края на месец февруари 



18 

 

тази година. Средства по бюджета на Централната избирателна 

комисия има. 

Моля да гласуваме това предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на докладчика – да одобрим разход за 

дезинфекция и през тази година в размер на 1500 лв. 

Процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам писмо, което сме получили по електронната поща от 

госпожа М. М. с дългогодишен опит като член на секционна 

избирателна комисия в различни избори. Тя предлага идеи във 

връзка с гарантиране живота и здравето на участниците в изборите – 

членовете на секционните избирателни комисии, изразява своите 

опасения, че няма да има много желаещи за това. 

Докладвам ви го за сведение, защото такива писма ние ще 

получаваме може би оттук нататък. В този период от началото на 

годината получихме и много обаждания на лица, които имат опит в 

изборния процес и те представят своите идеи както във връзка с 

датата на произвеждане, така и с участието на отделни лица. 

Предлагат отделни свои виждания за запазване на здравето, 

гарантиране на живота и здравето. Засягат въпроси с мотивирането 

на членовете на секционните избирателни комисии. Отделни 
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членове на общинските избирателни комисии също се обаждат, за 

да поставят тези въпроси, включително и за частичните избори с 

оглед на това, че в една такава среда сега на 19 януари започва 

тяхната работа. 

Докладвам ви го за сведение. Ще имаме и обсъждане в 

работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Солакова. 

Преминаваме към колегата Дюкенджиева. Заповядайте, 

колега Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, с вх. № НС-01-1 от 31.12.2020 г. сме 

получили в Централната избирателна комисия покана от президента 

на Република България за среща, която ще се състои на 08.01.2021 г. 

от 11,00 ч. Можете да видите писмото във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали.  

Затова сега го докладвам за сведение. Ще бъде обсъдено на 

работна група. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Дюкенджиева. 

Колега Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Колеги, с вх. № ЦИК-00-3 сме получили писмо от 

Националния статистически институт, с което ни уведомяват, че сме 

включени в регулярното тримесечно изследване „Наети лица, 

отработено време, средства за работна заплата и други разходи за 

труд за 2020 г.“, като ни уведомяват, че справката може да бъде 

пусната по електронен път с електронен подпис. Платформата е 

отворена от 01.01.2021 г. до 19.01.2021 г. 

По повод писмото е подготвена докладна записка от госпожа 

Манолова, с която е изготвена справка относно исканата 
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информация. Тя предлага да бъде подадена справката по електронен 

път от отдел „Счетоводство“ с електронен подпис. 

Моля за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Стефанова. 

Процедура по гласуване на протоколно решение за 

одобряване изпращането на информацията на Националния 

статистически институт в електронен формат. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Моля, продължете, колега Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: С вх. № ЦИК-00-251\1 от 

04.01.2021 г. сме получили отново писмо от Националния 

статистически институт, с което ни напомнят, че сме включени в 

регулярното извадково тримесечно изследване „Разходи за 

придобиване на дълготрайни материални активи за ІV тримесечие 

на 2020 г“. и платформата ще бъде отворена между 01.01.2021 г. и 

31.01.2021 г.  

Подготвена е докладна записка от госпожа Манолова с 

необходимата справка за придобитите дълготрайни материални 

активи от Централната избирателна комисия за ІV тримесечие на 

2020 г. Предлагам да бъде одобрена справката, като бъде подадена с 

електронен подпис от отдел „Счетоводство“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Стефанова. 

Колеги, чухте предложението на докладчика.  
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Процедура по гласуване на протоколно решение за 

изпращане на изисканата информация за Националния 

статистически институт в електронен формат. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-624/1 

от 04.01.2021 г. сме получили писмо от „Информационно 

обслужване“ АД, с което ни уведомяват, че по приключилия към 

31.12.2020 г. договор относно предоставяне на услуги по поддръжка 

на електронната система за управление на документи в „Нов IS 

Expret – Деловодство“ е необходимо съгласно договора да бъде 

приета окончателно работата по него с приемо-предавателен 

протокол. Приемо-предавателният протокол е публикуван във 

вътрешна мрежа, както и копие от договора. 

В тази връзка е изготвено становище от госпожа 

Радославова, с което тя ни уведомява, че съгласно чл. 12 от договора 

е предвидено приемането на изпълнението на услугите да се 

извършва с подписване на приемо-предавателни протоколи на всяко 

шестмесечие. Това е вторият период след края на срока на 

31.12.2020 г., като са описани дейностите, които са извършени по 

договора. 

В тази връзка предлагам да бъде одобрена работата по 

договора и да упълномощим председателя да бъде подписан 

приемо-предавателният протокол. 
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Колеги, към становището на госпожа Радославова е 

изготвено и становище от финансовия контрольор с вх. № ЦИК-09-

71 от 06.01.2021 г. Моля да се запознаете. То е публикувано във 

вътрешна мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Стефанова. 

Моля да гласуваме протоколно решение за приемане 

работата на „Информационно обслужване“ АД по договора и 

съответно възлагане подписването на приемо-предавателния 

протокол от председателя на Централната избирателна комисия. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-1 от 

05.01.2021 г. сме получили информация относно извършените 

справки в регистър на населението „Национална база данни 

„Население“. Отговорният служител – госпожа Радославова, ни 

уведомява, че е извършена една справка за изминалия период, като е 

приложила и извадка от регистъра. 

Докладвам го за запознаване. 

Колеги, с вх. № ЦИК-00-2 от 04.01.2021 г. сме получили 

писмо от господин И.       ч, който е акаунт-мениджър на голяма 

фирма за хигиенни материали. Той ни предлага съдействие и 

консултация от тяхна страна във връзка с организирането и 

подсигуряването на дезинфектанти, хигиенни бариери, лични 
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предпазни средства и хигиенни планове за обезпечаване на 

сигурността на избирателите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

предложението е да остане за сведение. 

Преминаваме към доклади от колегата Ганчева. Заповядайте, 

колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви преписка с вх. № ЦИК-04-01-26/1 

от 05.01.2021 г. Приложено по електронната поща сме получили от 

Генерална дирекция „Глобални въпроси“ приложена информация от 

господин Р. И., дипломатически служител ІІ ст. в Дирекция „Права 

на човека“ в Министерството на външните работи за 

проучвателната мисия на Бюрото за демократични институции и 

права на човека на ОССЕ у нас в периода 14.12.2020 г. – 

18.12.2020 г. 

Припомням, че и Централната избирателна комисия участва 

в срещите, които се проведоха с ОССЕ и съответно Сметна палата, 

Върховния административен съд, ГД „ГРАО“, Народно събрание и 

други.  

Информацията я докладвам за сведение и запознаване.  

В писмото е обективирана молба за посочване от страна на 

Централната избирателна комисия е-mail, на който след изготвяне 

на доклада от мисията да бъде прегледан от фактологична страна. 

Знаете, това е традиционната процедура и този въпрос беше обсъден 

на проведената среща в ЦИК, като и в протокола беше отбелязано, 

че това е официалният е-mail на Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви с писмо да отговорим на дирекцията, като 

посочим, че cik@cik.bg е официалният е-mail, на който следва да се 

изпрати докладът за бележки от фактологичен характер. 

Писмото е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

и по-скоро съдържа тази информация, която ви докладвах.  

mailto:cik@cik.bg
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Моля за решение в този смисъл, господин председател.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Ганчева. 

Нека колегите да се запознаят с изготвената информация от 

Дирекция „Глобални въпроси“ и  писмото във вътрешната мрежа. 

Процедура по гласуване изпращането на писмо с 

изпращането на е-mail, на който да бъде изпратен окончателният 

доклад. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община Елхово 

с вх. № МИ-06-850 от 29.12.2020 г., с което са ни изпратили във 

връзка с наше Решение № 1244-МИ копие от заповедта на кмета за 

назначаване на комисия за отваряне на запечатано помещение и 

копие от два броя протоколи от отваряне на запечатаното 

помещение. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Арнаудов. 

Преминаваме към доклади на колегата Войнов. Заповядайте, 

колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви три писма с вх. № ЦИК-00-525, 
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ЦИК-00-526 – и двете от 30.12.2020 г., и № ЦИК-00-527 от 

31.12.2020 г. Писмата са от F-Secure Product Bulletin. 

С първото писмо ни информират, че са пуснали в 

производство Версия № 15.11 на програмата Client Security, Версия 

15.01 на Server Security и Версия № 15.02 на Client Security for Mac и 

обясняват какво е новото в тези версии. 

С второто писмо ни информират, че на 30.06.2021 г. изтича 

поддръжката на цялата гама продукти на Business Suite, като ги 

изброяват и препоръчват те да бъдат надстроени до новите версии. 

С третото писмо ни информират, че е пусната в производство 

Версия 1.6.17 of F-Secure Cloud Protection for Salesforce, като горещо 

препоръчват новата платформа на Salesforce да се надгради до най-

новата версия. 

Докладвам писмата за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Аз бих предложил освен да останат за сведение и за нас, но и 

да бъдат предоставени на администрацията и в случай на 

необходимост да бъдат предприети действия да бъде внесена 

докладна от страна на администрацията, ако е необходимо, да бъдат 

променени съответните версии. Тоест, да имаме актуалните версии 

в Централната избирателна комисия. 

Предлагам процедура по гласуване на протоколното решение 

администрацията да извърши тази проверка. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Колега Николов, заповядайте. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, във връзка с приключилата 

процедура за възлагане на обществена поръчка и предстоящото 

подписване на договори за възлагане на обществена поръчка за 

машинно гласуване е необходимо да се извърши проверка по Закона 

за мерките срещу изпиране на пари, Правилника за приложението 

на този закон и, разбира се, Вътрешните правила на Централната 

избирателна комисия, приети през юли 2020 г. 

Тази проверка включва събиране на съответната 

документация, в това число от определения изпълнител. На второ 

място, оценка на риска на изпълнителя и, разбира се, на последно 

място, комплексна проверка на самия изпълнител, което включва 

най-вече идентификация на физическите лица, които са 

действителни собственици на капитала на дружеството по смисъла 

на § 2 от този закон и, разбира се, които са законни представители 

на съответното дружество. 

Тази проверка се извършва в периода от приемане на 

административния акт за определяне на изпълнител на 

обществената поръчка и трябва да приключи преди подписване на 

съответния договор. 

В тази връзка съм подготвил писмо до определения за 

изпълнител, което можете да видите във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали, с което във връзка с процедурите по Закона за 

мерките срещу изпиране на пари и тяхното стриктно спазване от 

страна на Централната избирателна комисия изискваме на 

основание чл. 54, ал. 1 и ал. 7 от този закон в срок до 08.01.2021 г. – 

утре, един пакет от седем документа, които са необходими за 

извършване на комплексната проверка за оценка на риска. 

Можете да видите тези седем документа. Става дума за 

заверено копие от устава на съответното дружество, за един 

комплекс от декларации, които са приложение към Правилника за 
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приложение на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Става 

дума на следващо място за финансови отчети и данъчни декларации 

за последните две години – 2018 г. и 2019 г.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Какво налага този кратък срок? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Краткият срок е необходим с оглед 

на това, че всъщност ние, след като получим тези документи и на 

база тези документи лицата, които са определени с решение на 

Централната избирателна комисия да извършват допълнителни 

действия по попълване на формуляри, които са част от правилника – 

два формуляра най-малко – единият за оценка на риска, който също 

ще отнеме време, а другият за извършване на самата комплексна 

проверка.  

Трябва да кажа обаче, че с писмо с входящ номер от вчера, 

който можете да видите в папка еди-коя си, вече ни бяха изпратени 

самите декларации по чл. 42, които са част от исканите документи. 

Но те не са подписани по реда на Закона за мерките срещу изпиране 

на пари. Трябва да бъдат подписани или по класическия начин, или 

с квалифициран електронен подпис. Така че очевидно определеният 

за изпълнител има някаква готовност за спазването на тези 

процедури.  

Отново казвам, че след като се получат тези документи, 

следва да бъдат попълнени формуляри от страна на нашите 

служители за оценка на риска и на база на извършената оценка на 

риска да се проведе и идентификацията на действителните 

собственици на капитала на съответното дружество. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да добавим „актуален“ Устав 

в т. 1. А в т. 2 „актуалното състояние на името на акционерите“, от 

която да е видна веригата на джирата до съответната дата, ако има 
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такива. Предлагам срокът да е до понеделник поне, защото не е 

разумен срокът от днес. Тепърва сме на заседание, кога ще отиде 

това писмо, а и в крайна сметка какъв е този срок? Ако те не го 

дадат утре, а в понеделник или вторник, не мисля, че ще отпаднат от 

поръчката. 

Така че нека срокът да е малко по-дълъг – поне до 

понеделник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

предложенията са две. Едното предложение е по редакцията на т. 1 

и т. 2. В тази връзка докладчикът приема ли да бъдат променени 

тези точки и да могат да бъдат включени по отношение на устава и 

на книгата на акционерите? Тоест, с оглед установяването на 

действителните акционери. 

Второто предложение се отнася до срока. Аз лично считам, 

че тези документи са налични в дружеството и не следва такъв 

дълъг срок да има. В крайна сметка има предложение срокът да бъде 

до понеделник. Ще подложа на гласуване това предложение, за да 

можем да видим дали то ще събере необходимото мнозинство. 

Колеги, процедура по гласуване предложението на колегата 

Ивков срокът да бъде удължен до понеделник. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов, 

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

Мария Бойкинова, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева); против – 10 (Александър Андреев, Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Цветанка Георгиева). 

Предложението не се приема. 

Колеги, процедура по гласуване на писмото в този вариант, с 

този срок и, разбира се, с промените в т. 1 и т. 2. 
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: С оглед наистина на оперативност 

предлагам, колеги, освен по електронен път да се изпрати писмото, 

освен на е-mail на изпълнителния директор, да се изпрати и на 

лицето за контакт, което е посочено, тоест, да изпратим два е-mail 

на съответната фирма, за да има яснота, че трябва да е възможно 

най-бързо. Така че предлагам и е-mail до лицето за контакт, което е 

посочено в рамките на обществената поръчка, с ваше съгласие. 

Имам още един доклад,  господин председател. 

Колеги, докладвам в т. „Разни“ на следващо място и едно 

писмо от община Сливо поле, което е с вх. № МИ-06-2 от 

06.01.2021 г. Писмото всъщност е във връзка с отваряне на 

помещенията, където се съхраняват изборни книжа и материали от 

местните избори, произведени през 2015 г., месец октомври и месец 

ноември. 

Към писмото е приложена заповед за назначаване на 

комисия, която е отворила помещението на 10.12.2020 г., протокол 

от отваряне на помещението на 10.12.2020 г. Целта за отварянето на 

помещението е архивиране и предоставяне на Държавен архив на 

съответните изборни книжа и материали, които имат ценен 

характер. Така че това е хипотеза, която попада в Решение № 1244-

МИ. 

От тази гледна точка докладвам за сведение преписката. 
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Държа да отбележа, че в протокола изрично е отбелязано, че 

помещението е било затворено и запечатано по надлежния ред, като 

е приключил отчетът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Николов. 

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо от 

IFES – Международния център за парламентарни науки, с което ни 

изпращат програма за следващи обучения, които ще се състоят от 8 

до 12 февруари 2021 г. Едното обучение е „Управление на 

изборните процеси“, а второто е „Стратегически реформи в 

изборните процеси“. Третото петдневно обучение ще се състои от 

15 до 19 февруари 2021 г., което е „Решаване на изборни 

конфликти“. 

Докладвам го за сведение, както и тази информация ще бъде 

качена в папка „Международна дейност“. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-2 от Секретариата на A-

WEB, с което писмо ни информират, че можем да се запознаем с 

електронното издание за месец януари, което е качено на сайта им,  

и подготвят следващо. Ако имаме проведени интересни 

мероприятия, бихме могли да изпратим такава информация. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви за сведение писмо с вх. № ЦИК-07-181. 

Писмото е във връзка с покана за участие в предстоящите на 

07.02.2021 г. избори в Еквадор. Тази покана вече я докладвах 

веднъж. Тя беше дошла чрез A-WEB, а сега вече и от председателя 

на Националния съвет за избори на Еквадор. 

Докладвам я за сведение. 

Докладвам за сведение писмо с вх. № ЦИК-07-01\1. Писмото 

ни е изпратено от Министерството на външните работи, в което 
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писмо има информация за мерките и условията, при които ще се 

проведат предстоящите избори в Казахстан на 10.01.2021 г. 

Можете да се запознаете. Има интересни мерки, които ще се 

прилагат в тези избори в COVID обстановка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, имам да ви докладвам писмо с вх. 

№ НС-11-1 от 04.01.2021 г. То е от господин Христо Иванов, 

председател на „Да, България“ и съпредседател на „Демократична 

България – Обединение“. В него има четири искания към 

Централната избирателна комисия. Първото е да бъдат разкрити 

заличените обстоятелства в протоколите и докладите от работата на 

комисията по обществената поръчка за доставка на 9600 машини. 

Второто е да се предвиди ясен ред, по който да бъде изготвен и 

публикуван протокол от резултатите от съгласуването на 

техническото задание и машините, доставени от избрания 

изпълнител. Третото искане е да се предостави достъп на 

наблюдателите, застъпниците и политически представители до 

флашките, след като те бъдат обработени в РИК. Четвъртото е да се 

предвиди ред за извършване на независим одит на машините от 

организации, извън задължителните по Изборния кодекс. Има 

предложение и как да се извърши този ред. 

В отговор съм подготвил писмо, което можете да видите във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали и по същество 

предлагам следното.  

По отношение на заличените обстоятелства по чл. 102. 

Приложил съм и декларации от двамата участника – „СИЕЛА 

НОРМА“ АД и „ЛЕКС.БГ“ ЕАД, съгласно които декларации 

представената от тях информация – съответно от двете дружества – 

в частта „Техническо предложение“ да се считат за 
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конфиденциални, тъй като съдържат търговска тайна, с оглед на 

което не биха желали същата да бъде разкривана от възложителя. На 

това основание са заличени и тези данни в самото техническо 

предложение. 

Припомням, че съгласно чл. 102, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки участниците могат да посочат с декларация 

информацията, която съдържа търговска тайна и която те считат за 

конфиденциална, която информация не може да се обявява. По тази 

причина са заличени тези данни. 

Поради това предлагам да доведем това до знанието на  

господин Иванов, като го уведомим, че за разкриването е 

необходимо изричното съгласие на двете дружества, което към 

момента не е налице. 

В изпълнение на правомощията си, предвидени в чл. 57, 

ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия ще 

даде съответните указания относно наблюдателите. Това е по 

отношение на искането за наблюдателите. 

По отношение на искането за ред, по който да бъде изготвен 

и публикуван протокол за съответствието между техническото 

задание и машините, които са доставени, и за извършване на 

независим одит на машините, предлагам на основание чл. 213а, ал. 2 

от Изборния кодекс във връзка с чл. 31, ал. 2 от АПК да насочим 

писмото към компетентните държавни органи. Съгласно цитираните 

правни норми съответствието на доставения тип техническо 

устройство с техническите спецификации се извършва от Държавна 

агенция „Електронно управление“ съвместно с Българския институт 

по стандартизация и Българския институт по метрология. 

Имам предложение за още две писма. Едното да бъде към 

Държавна агенция „Електронно управление“, Български институт за 

стандартизация и Български институт по метрология, а другото 

писмо да е до „СИЕЛА НОРМА“ АД и „ЛЕКС.БГ“ ЕАД, в което да 
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уведомим „СИЕЛА НОРМА“ АД, че има такова искане и да ги 

уведомим, че е необходимо тяхното съгласие и разрешение, за да се 

публикува съответната информация. 

Текстът на писмото виждате в детайли във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали. Мисля, че по същество ви 

предадох съдържанието на предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не съм съгласен. Считам, че не трябва 

да им пишем, още повече че те не дават съгласие, още повече, че те 

се държат като участник, който отдавна знае, че ще спечели тази 

поръчка, а трябва да се позовем именно на ал. 2 и на закона, че в 

крайна сметка това е дискреция на възложителя – да прецени кои от 

тези обстоятелства съставляват тайна и кои не по смисъла на закона 

и да разкрием тези обстоятелства, още повече, като разбрах за кои 

става въпрос.   

По отношение на втория отговор – за наблюдателите, че сме 

щели да дадем инструкции, също не съм съгласен, тъй като там има 

принципно решение на ЦИК и правата им са уредени в чл. 114, 

респективно чл. 112 и следващите от закона. Това, дали ще имат 

достъп, ако има някакъв спор, за мен те и по сега предвидените 

разпоредби имат право да се снабдят с тази информация. Трябва да 

бъде изяснено – и това го казвам, не за да отговорим на 

„Демократична България“, а, че това е въпрос, който ние трябва да 

изчистим, защото е важен. Не само те ще го искат. 

По отношение на третия абзац, че в закона са уредени 

институции, които се занимават с удостоверяването и 

сертификацията, също не съм съгласен, защото те казват: наясно 

сме, че по закона са предвидени, но ние искаме от ЦИК извън това 

независим одит. Ние трябва да кажем: не, няма да стане или да, 

резонно е искането ви, а не да им цитираме закона. 
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И по отношение на четвъртото – не разбирам на кои 

държавни органи ще пращаме за съобразяване. 

Така че поради тези неща, които изтъкнах, аз няма да 

подкрепя този отговор. Или отговаряме, или не отговаряме. Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вие направихте 

предложение само по отношение дали ще подкрепите или не 

текстовете на вносителя? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз правя предложение да открием 

информацията по чл. 102, ал. 1 независимо от съгласието на 

„СИЕЛА НОРМА“ АД. Правя предложение да отговорим по 

същество първо на нас си, а след това, ако преценим, и на тях. Ние 

не дължим отговор на нито една организация и структура. Но 

въпросът за наблюдатели, застъпници, който се поставя, и докъде 

ще имат достъп, е важен. Ако считаме, че те имат, както аз считам, 

тогава да отговорим, че те ще имат по силата на закона. Не е нужно 

да правим нищо. 

Предлагам по третия абзац да кажем: да, ще има независим 

одит и ние ще преценим това на заседание и ще ви информираме 

допълнително или не, няма да има, само тези, които е в закона. 

Предлагам наистина да помислим по тези въпроси и да ги 

решим. Нищо друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, аз казвам 

същото, което казва и колегата, и според мен всички, които са се 

запознали с документацията – че не виждам лично аз като човек 

причина да не се открие документацията. Но има закон и в този 

закон е записано, че трябва да се съобразяваме с подадената от 

участника декларация. Участникът изрично е заявил, че не желае да 

бъде разкривана тази информация. По тази причина предлагам 

отговорът да бъде такъв – да се поиска от съответния участник да 
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представи съгласието си тази информация да бъде разкрита. Ако той 

реши, че това е търговска тайна и би увредило неговите интереси, да 

отговорим по този начин. Ако реши, че има преобладаващ 

обществен интерес и той ще се съобрази с него и търговската му 

тайна е по-малко важна, нека да го кажа. Но, ако вземем противното 

решение, Централната избирателна комисия би била отговорна след 

това за вреди по Закона за търговската тайна. Вредите ще ги каже 

той. 

По отношение на указанията към наблюдателите, мисля, че в 

чл. 57, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия има правомощия да дава методически указания за работата 

на секционните избирателни комисии и районните избирателни 

комисии, които именно ще бъдат в пряко съприкосновение с 

наблюдателите. Ние не можем да изменим нищо от това, което е 

написано в закона като права на наблюдателите, не го и предлагам. 

Предлагам да отговорим на настоящия етап, доста далече от 

времето на изборите, и най-вероятно така ще бъде – в съответните 

указания, които Централната избирателна комисия ще даде по реда 

на закона – методическите указания – там ще се предвиди какво се 

прави от наблюдателите по отношение на машинното гласуване. 

По отношение на останалата част от писмото, абзаците, в 

които уведомяваме заявителя, че на основание чл. 213а, ал. 2 от 

Изборния кодекс съответствието се установява от посочените в тази 

норма държавни органи, считам, че гаранцията за машинното 

гласуване е именно спазването на законите такива, каквито са 

приети. След като в закона е разписана тази компетенция да бъде на 

Държавна агенция „Електронно управление“, Български институт за 

стандартизация, Българския институт по метрология, то очевидно 

законодателят се е съобразил, че там има експерти, които разбират 

от материята, която им е предоставена. Дали ще са независими или 
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не, не можем ние да го определим в настоящото заседание. Законът 

го е определил. 

Централната избирателна комисия наистина е 

правоприлагащ орган и предвид това, че ние нямаме и тази 

компетенция, да препратим съгласно общото изискване на АПК 

писмото на тези държавни органи, които да се съобразят и да 

преценят. Ако е необходимо те да канят някакви независим 

държавни експерти, да преценят какви експерти са необходими, с 

каква специалност, за да могат да се организират съответните 

протоколи. Имат методика, която трябва да спазят. Ако тази 

методика е необходимо да се изменя, да го направят те. Ние сме 

само и единствено орган, който е провел обществената поръчка, 

избрал е изпълнителя. Оттам нататък има други правомощия по 

закон по отношение на бюлетините, по отношение на организацията 

на изборния процес, но те са тези, които трябва да кажат дали има 

съответствие между техническите спецификации в обществената 

поръчка и доставените машини. Ако те решат – пак казвам – да си 

поканят независими и други експерти, да го направят те. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не мислех да влизаме в такива 

детайли. Бях кратък. Колегата обаче реши да направи някакви 

експозета, които никой не иска от него и видимо се обърка. Доста! 

Наложи се да му подсказват Иванова и други колеги какво да говори 

колегата. 

Аз ви казвам нещо простичко. Те искат ЦИК да назначи 

независим одит освен този по закона. Те знаят за този закон. Ние да 

им кажем: няма правно основание, ЦИК не може или ЦИК ще го 

направи, защото считаме, че сте прави. Това искам, а не да им 

обясняваме, че в закона е предвидено, защото те в писмото си го 

пишат, ама Вие, случайно или не, не сте го качили. 
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За наблюдателите! Имат ли право наблюдателите на тези 

протоколи или нямат? 

РЕПЛИКИ: Писмото е качено. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Къде е качено? Аз не го видях. Добре, 

писмото е качено. Разбрах. Това ли е същественият въпрос в случая? 

Аз ви упреквам, че говорим едни и същи неща, без да дадем 

отговор по същество. Имаме писмо, да му отговорим. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Какво е това безсилие тук? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: То отговорът съдържа безсилие според 

мен. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

моля за тишина.  

Госпожо Солакова, искахте думата. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на 

конкретния проект на писмо-отговор до господин Христо Иванов, 

искам да взема думата по отношение на втория и четвъртия абзац. 

Разпоредбата на чл. 213а от Изборния кодекс не може да се 

приложи изолирано от останалите, още повече, че ние се позоваваме 

на правомощия на наблюдателите по чл. 114. 

Въпросът е, че по т. 11 на чл. 114 Централната избирателна 

комисия не може да реши въпросите с даване на указания. Те ще 

бъдат уредени в решение за определяне на реда за извършване на 

одит и проверка, както беше точно казано в т. 11 – че 

наблюдателите извършват одит и проверка на системата за машинно 

гласуване. 

В този смисъл това няма да са указания към наблюдателите, 

Централната избирателна комисия трябва да приеме решение за 

определяне на този ред – условията и реда, при които 

наблюдателите ще извършат одит и проверка на системата за 

машинно гласуване. Това е едно.  
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Затова предлагам или да се редактира абзац втори, или да 

отпадне, или да се каже, че по прилагането на чл. 114, ал. 1, т. 11 

Централната избирателна комисия ще приеме решение и ще 

определи условията и реда. 

По отношение на абзац четвърти аз лично се нуждая от 

изясняване и уточняване кои са тези компетентни държавни органи, 

на които ще изпратим писмото, за да чуем тяхното мнение, без да 

сме изразили нашето становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само да кажа, че аз възприемам 

това, което каза госпожа Солакова по отношение на решението. 

А по отношение на компетентните органи – това са тези по 

предходното изречение. 

Вижте, колеги, ако считате, че е необходимо да се обсъди по-

сериозно това писмо, да се вземат решения, които евентуално да 

задължат и Централната избирателна комисия, аз ви предлагам все 

пак този дебат да послужи за един следващ такъв. 

Оттеглям предложението. Предлагам този дебат да послужи 

за последващ етап за отговор на писмото на „Да, България“. 

Благодаря за вниманието. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И аз Ви 

благодаря,  господин Бояджийски. 

Заповядайте, господин Бояджийски, за следващия Ви доклад. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Другите ми доклади са с вх. 

№ ЦИК-06-6/1 и № ЦИК-06-6/2 от 06.01.2021 г. Докладвам ви ги за 

сведение. 

Това са писма от „СИЕЛА НОРМА“ АД, които уведомяват 

администрацията, че във връзка с подготовката на документите за 

договор е необходимо да се потвърдят сумите за банкова гаранция и 

документите, които да представят. 
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Предлагам, след като се съберат тези документи, да се 

представят на Централната избирателна комисия за гласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви,  господин Бояджийски. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Докладвам писмо с вх. № ЦИК-12-1 от 

06.01.2021 г. Към него госпожа Матева е прикачила и няколко 

документа. Първото е становище на Обществения съвет. 

Предполагам, че това становище в момента най-малко се представя 

при президента. За тези, които не са разбрали, те са поканени. 

След това има едно обобщение за характерните мерки, което 

е – хайде така да кажем – обобщение от различни източници, 

запознаване с това какво се е случило в Сингапур, Израел и да не 

обяснявам нататък. 

Цялото писмо с прикачените към него становища и 

обобщения се намира във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. Докладвам го за запознаване. В понеделник ще напишем 

някакъв вид отговор. Има и едно-две предложения, които поне на 

пръв поглед изглеждат разумни в общия поток от всевъзможна 

информация. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това 

беше за сведение? Благодаря, господин Димитров. 

Колеги, връщаме се на точка втора от дневния ред: 

2. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, накратко ще ви докладвам 

само три постановления за отказ да се образува досъдебно 

производство. Първото е с вх. № МИ-09-101 от 23.12.2020 г. на 

Районна прокуратура – Петрич, за едно лице с постоянен адрес в 
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София, настоящ – в с. Коларово от 24.12.2007 г. Гласувала е по 

настоящ адрес, без да е подала в законоустановения срок, тоест, в 

14-дневния срок, искане за вписване по настоящ адрес. Допусната е 

от комисията. Прокурорът счита, че след като длъжностните лица са 

го допуснали, тоест, още веднъж да формира у него убеждението, че 

е имало право да гласува и няма субективния елемент за 

изпълнително деяние. 

Следващото писмо е с вх. № МИ-09-97 от 23.12.2020 г. Лице, 

което е с постоянен адрес в община Сатовча, настоящ – в община 

Петрич, през 2015 г. отишъл в Сатовча да се грижи за болната му 

майка. Казали му, че трябва да си смени постоянния адрес. Не си е 

сменил обаче личната карта. Сменил си е постоянния адрес, но 

постоянният и настоящ адрес са останали в община Петрич, село 

Митино. Там отишъл и да гласува. Не са извършили справка 

относно адресната му регистрация. Представил е лична карта. 

Видели са, че постоянният и настоящият адрес е в община Петрич, 

с. Митино, и са го допуснали да гласува. 

Отново прокуратурата счита, че не е налице субективният 

елемент, а именно, че лицето е било със съзнанието, че има право да 

гласува, което съзнание и намерение е било потвърдено от 

дейността на секционната избирателна комисия, които са го 

допуснали да гласува. 

Следващото е с вх. № МИ-09-98 от 23.12.2020 г. Отново на 

прокурор от Районна прокуратура – Петрич. Става въпрос за лице с 

постоянен и настоящ адрес в с. Яворница от 27.05.2019 г. Тоест, не е 

имало шест месеца преди провеждане на местните избори, но от 12 

години живее в това село, където е гласувала – в с Яворница. Едва 

през 2019 г., както ви казах, на 27.05.2019 г. документално по 

надлежния ред е сменила постоянния си и настоящ адрес. В 

секционната избирателна комисия са я познавали, знаели, че живее 
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от 12 години и са взели общо решение и са я допуснали да гласува, 

като е дописана в списъка в секционна избирателна комисия № 90. 

Отново мотивите на прокурора да откаже да образува 

досъдебно производство са, че е действала със съзнанието, че трябва 

да живее в съответното населено място 12 години и не е съзнавала, 

че няма право да гласува, нито е целяла и допускала, че ще упражни 

правото си на глас, без да има такова право. 

Отново е гласувала с разрешение на секционната 

избирателна комисия, която е потвърдила тези нейни субективни 

възприятия. 

Последното писмо, уважаеми колеги, е с вх. № МИ-09-100 от 

23.12.2020 г., отново на Районна прокуратура – Петрич. Става 

въпрос за едно лице, което е с постоянен адрес в Кюстендил, 

регистриран настоящ адрес в Петрич от 2016 г., регистрирана. Тук е 

записано, че е разпитвана комисията. Обаче от обясненията на 

членовете на комисията не става ясно „(вероятно поради временна 

целокупна амнезия на същата)“, взето е решение за допускане на 

лицето да гласува. 

Отново има разсъждения в смисъл, че лицето е било с ясното 

съзнание, че има право да гласува, което е било опосредено от 

действията на членовете на секционната избирателна комисия, 

които, дописвайки името й и предоставяйки й бюлетина, 

фактически са й разрешили да осъществи конституционното си 

лично право. 

В тази връзка отказват да образуват наказателно 

производство. 

Предлагам и четирите докладвани постановления на Районна 

прокуратура – Петрич, да останат за сведение. 

Благодаря ви. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви, колега Баханов. 
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Колеги, има ли други предложения? Не виждам. Остават за 

сведение. 

Има ли други доклади, колеги, по точките от дневния ред? 

Не виждам. 

Поради изчерпване на точките от дневния ред закривам 

заседанието и насрочвам следващо заседание на Централната 

избирателна комисия за вторник, 12 януари 2021 г. от 10,30 ч. 

Днес от 14,00 ч. ще има заседание на работна група. 

Благодаря Ви, колеги. 

 

(Закрито в 12,15 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 

 


