
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 270 

   

На 14 януари 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно  изменение на изборни книжа. 

 Докладват: Силва Дюкенджиева и Емил Войнов 

2. Проект на решение относно  назначаване съставите на СИК 

за нови и частични избори за кметове. 

 Докладва: Силва Дюкенджиева  

3. Проект на решение относно определяне на 

възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти 

за произвеждане на частични избори. 

 Докладва: Севинч Солакова 

4. Доклад относно машинното гласуване. 

 Докладват: Паскал Бояджийски, Таня Йосифова и  

Николай Николов 

5. Писмо до Народното събрание във връзка с одитен доклад 

на Сметната палата. 

 Докладва: Александър Андреев 

6. Доклади по  административни преписки. 

 Докладват: Севинч Солакова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Ивайло Ивков и 

Георги Баханов 

7. Отговори по въпроси на граждани. 

 Докладва: Николай Николов 
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8. Разни. 

 Докладват: Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров и Александър Андреев 

 

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, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

 

Заседанието бе открито в 11,52 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател, и Силва 

Дюкенджиева – заместник-председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добър ден, 

колеги! Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

за днес – 14.01.2021 г. 

Колеги, във вътрешна мрежа виждате дневния ред. 

Има ли предложения за допълнение? 

Колегата Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В точка „Разни” да докладвам за 

решение и определение на ВАС по подадени жалби срещу решение 

на Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам да го 

докладвате в точката за машинното гласуване, тъй като докладът в 

случая е свързан с машинното гласуване. 

Колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в точката 

„Доклади по административни преписки”. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други 

предложения има ли? Не виждам. 

Процедура по гласуване на дневния ред. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 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 Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Приема се. 

 

По точка първа от дневния ред: 

Проект на решение относно изменение на изборни книжа. 

Давам думата на колегата Войнов да представи измененията, 

които следва да бъдат направени в протоколите на ОИК и СИК за 

предстоящите частични избори на 28.02.2021 г. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, с измененията и допълненията на 

Изборния кодекс, публикувани в „Държавен вестник”, бр. 88 от 

13.10.2020 г., се променят данните, вписвани в протоколите на СИК. 

Във връзка с тези изменения се налага изменение на изборните 

книжа, утвърдени с Решение № 1833-МИ от 7.07.2020 г. на ЦИК, а 

именно приложения №№ 88, 89, 90 и 91. Проектите на новите 

приложения са в папката с моите инициали. Те бяха обсъдени на 

работна група. 

Ще Ви представя промените в Приложение № 88, тъй като в 

останалите приложения промените са аналогични. 

На стр. 1 от приложението, в първата част няма никакви 

промени. 

В долната част от стр. 1 – „Данни от избирателните списъци”, 

в т. 1 общо се вписват броят на избирателите според части първа и 
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втора на избирателния списък при предаването му на ЦИК, 

включително и вписаните в допълнителната страница. Знаете, че 

досега те бяха в две различни точки. 

На втора страница промените са в т. 3, където на едно място 

се вписва общият брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 

228, 427, сгрешените и унищожените бюлетини. 

В част втора в точки 4, 5 и 6, 6.1 и 6.2 няма никакви промени. 

В точка 7 промените са съществени. Там вече няма графа 

„Недействителни гласове”, където се разпределяха 

недействителните гласове, подадени за съответните кандидатски 

листи. Отпаднала е и точката за недействителни гласове, които не 

могат да бъдат разпределени по кандидатски листи. На работна 

група се обединихме около това да има т. 7.1 „Общ брой на 

действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, 

коалиции и инициативни комитети”. Това е сумата от числата по 

т. 7. Идеята е СИК да сумират числата, да ги запишат и след това да 

пренесат това число и в т. 6.1. 

В останалата част от изборната книга няма никакви промени. 

По същия начин е и протоколът от Приложение № 89 – 

Протокол на СИК за избиране на кмет. Единствената разлика е, че в 

този протокол липсва лист втори – Преброяване на предпочитанията 

и преференциите. 

Протоколите на ОИК, съответно за общински съветници и за 

кмет, са аналогични. Те са приложения № 90 и 91. 

Предлагам, ако има някакви забележки, да бъдат отразени и 

да бъдат приети съответните приложения. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

господин Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да си изясня, контролата по 7.1 

започва така: „Числото по т. 6.1 трябва да е равно на сумата от 

числата по т. 7 и да е равно на числото по т. 7.1. 

Не е ли по-добре „Числото по т. 7 и сумата от числата по 

т. 7.1 трябва да са равни на числото по т. 6.1. Контролата е за т. 7, а 
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не е за т. 6.1. Идеята ми е, че е за числото 7.1, а не е за числото 6.1. 

Те ще видят тази контрола чак когато стигнат до т. 7.1. Като видят 

7.1, логично е числото в 7.1 да е равно на 6.1. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм да си разменят местата и 

контролата да стане: „Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата 

от числата по т. 7 и да е равно на числото по т. 6.1.” (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Разбирам, че 

колегата Войнов е съгласен с направеното от господин Бояджийски 

предложение. Тъй като приложенията се отразяват де факто само в 

Изборния кодекс, текстово като съдържание, включително в 

приложения № 89, 90 и 91, едни и същи данни се вписват в тази 

част, затова мисля, че бележките по отношение на контролата ги 

включваме и в останалите приложения? Те се отнасят и до четирите 

приложения. Предлагам и четирите да ги обсъждаме, за да може 

после да гласуваме всяко поотделно и да гласуваме решението за 

приемане, за да се публикува в „Държавен вестник”. (Шум, реплики.) 

Има ли други предложения? Има ли други допълнения? Не 

виждам. 

Колеги, предлагам да преминем към процедура на гласуване 

на Приложение № 88 – „Протокол на СИК за избиране на общински 

съветници”. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, 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 Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Процедура по гласуване на Приложение № 89 – „Протокол на 

СИК за избиране на кмет на община, район или кметство”. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Процедура по гласуване на Приложение № 90-МИ-НЧ, а 

именно „Протокол на ОИК за избиране на общински съветници”. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, 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 Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Последно, процедура по гласуване на „Протокол на ОИК за 

избиране на кмет на община, район и кметство”. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, 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 Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Има думата колегата Дюкенджиева за докладване проекта на 

решение за изменение на изборните книжа. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка има проект на решение 

№ 4540-МИ. Искам да направя промяна в проекта: да бъде с 

единствена точка и да бъде: „Изменя образци на изборни книжа 
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№ № 88, 89, 90 и 91, утвърдени с Решение 1833-МИ от 7.07.2020 г. 

на ЦИК съгласно приложението”, за да може там, където са качени 

образците на изборните книжа, да бъдат качени съответно новите 

образци. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата 

Дюкенджиева проекта на решение № 4540-МИ. 

Имате ли предложения по текста? Ако няма, процедура по 

гласуване на Решение № 1928-МИ. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, 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 Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),  

против – няма. 

Решението се приема. 

 

Минаваме към точка втора от дневния ред: 

Проект на решение относно назначаване съставите на 

СИК за нови и частични избори за кметове. 

Колега Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

председател. 

Уважаеми колеги, в папката с моите инициали има качен 

проект с № 4534 на решение за назначаване съставите на СИК за 

нови и частични избори за кметове. Промяната в решението се 

налага заради промяната в броя на народните представители на 

коалиция „БСП за България”. Те са с по-малък брой народни 

представители към датата на насрочване на изборите. Всъщност в 

този проект на решение промяната е само в т. 6, в съответствие с 

числеността на групата им, намалена на 70 народни представители. 

Има допълнение от предишното ни решение, че това решение 
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отменя Решение на ЦИК № 1847-МИ от 28.07.2020 г. Проектът на 

решение е разгледан в работна група. 

Методиката ще докладва колегата Войнов. (Шум, реплики.) 

Приемам предложението на колегата Бойкинова. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Чисто редакционно в т. 1 и т. 2 го виждам, 

може да го има и надолу: „Общинската избирателна комисия 

назначава съставите на секционните”, според мен трябва 

множествено число и за общинската, навсякъде да е „общинските 

избирателни комисии”. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Една ОИК има няколко СИК. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: По принцип ОИК назначават 

секционните, не е една ОИК. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Съгласна съм. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Войнов, 

моля накратко за методиката. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В методиката единствената промяна е, че 

във формулата за изчисляване броя на членовете на СИК за 

коалиция от партии „БСП за България” числото 79 е заменено със 

70. Съответно в знаменателя числото е 165 – това е сумата от 

народните представители на ГЕРБ и БСП, т.е. 95 + 70. Няма други 

промени. 

Практическият ефект е следният. В община с много секции, 

първия случай, който виждате, в момента при това разпределение 

ГЕРБ има 288 срещу 213 членове. В предишния вариант бяха 285 на 

216. За общини с по-малко секции един член е разликата. Няма 

други изменения. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли 

предложения или въпроси към колегата Войнов във връзка с 

методическите указания? 

Ако няма, процедура по гласуване на Решение № 1929-МИ 

относно назначаване на съставите на СИК, като вътре ще остане 

само по отношение на частичните избори на кметове. 
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, 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 Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),  

против – няма. 

Решението се приема. 

 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

Проект на решение относно определяне на 

възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и 

специалисти за произвеждане на частични избори. 

Колега Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

проекта на решение, обсъден на работна група 1.1 на вчерашна дата. 

Решението е на основата на Решение № 1830-МИ от 2020 г. на ЦИК, 

но с оглед на ПМС № 331 за определяне размера на минималната 

работна заплата от 2020 г., както и за часовата ставка, приета със 

същото постановление. Принципно методиката повтаря методиката, 

приета за предишните частични избори на 27.09.2020 г.  

С това решение определяме месечните възнаграждения на 

ОИК за произвеждане на избори за кмет на община или за кмет на 

кметство. В зависимост от това имат различни размери. Съобразили 

сме се с обема на работа и сложността на изборите. Определяме 

еднократните възнаграждения на членовете на СИК, както и на 

специалистите, които могат да подпомагат работата на ОИК. 

С този проект на решение искаме да определим допълнителен 

размер на възнагражденията, когато членовете на комисиите работят 

в условия на епидемична обстановка, обявена с решение на 

компетентен държавен орган – допълнително 50 на сто от 

възнагражденията, предвидени с решението. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам, за да е съвсем ясно, защото 

има хипотези, които могат да се случат – примерно в част от времето 

в месеца да има определена епидемична обстановка, а в част от 

месеца – не, в т. 13 да добавим след „за” „за времето на работа в 

извънредна епидемична обстановка”. Да е ясно, че ако 5 дни в 

месеца имаме епидемична обстановка, 50% по-високо 

възнаграждение няма да е за целия месец, а само за дните на такава 

обстановка. Би могъл да възникне теоретично такъв спор. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Приемам предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако няма други 

предложения, колеги, процедура по гласуване на Решение 1930-МИ. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, 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 Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),  

против – няма. 

Решението се приема. 

Решението да бъде публикувано в рубриката на нашата 

страница, както и предходното решение относно възнагражденията 

на ОИК и СИК. 

 

Минаваме към четвърта точка от дневния ред: 

Доклад относно машинното гласуване. 

Колега Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, днес беше проведено заседание на работна 

група 1.9, на което бяха разгледани проектите на банкови гаранции 

относно обезпечаване задълженията на изпълнителя по Договора за 

доставка на устройства за електронно машинно гласуване. На 
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същото заседание бяха представени и разгледани становища на 

юрисконсултите по тези въпроси. Тъй като възникнаха въпроси за 

визирането на банковите гаранции, предлагам да изпратим писмо до 

нашата обслужваща банка за провеждане на среща. Текста на 

писмото може да го видите в моя папка и да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, писмото 

трябва да бъде изпратено с молба максимално бързо да бъде 

проведена срещата. 

Имате ли предложения по самия текст? Не виждам. 

Процедура по гласуване на текста на писмото и изпращането 

му до управителя на БНБ. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 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 – 1 (Ерхан Чаушев). 

Колега Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, бързам да докладвам към писмото, което 

току-що гласувахме, към тази преписка писмо с вх. № ЦИК-06-6-8 

от 14.01.2021 г., в което от „СИЕЛА НОРМА” АД представят 

коригиран вариант на гаранции за изпълнение от Барклис Банк, така 

че предлагам да го приложим и изпратим към БНБ. 

Във връзка отново със „СИЕЛА НОРМА” АД с вх. № НС-23-

2 от 13.01.2021 г. по електронната поща на ЦИК е пристигнало 

писмо от „СИЕЛА НОРМА” АД относно ангажимента на ЦИК да 

предложи дизайн за лого, което да бъде отпечатано на хартията за 

машинното гласуване. Това е в изпълнение на т. 10 от техническите 

спецификации за провеждане на поръчката, които Комисията е 

одобрила. С оглед сроковете за отпечатване на този дизайн на гърба 

на хартията молбата е да се одобри максимално бързо. 
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Може да се запознаете с дизайна в приложенията към 

писмото. Разгледахме го на работно заседание, като писмото, което 

съм подготвил, е по-скоро за одобряване на дизайна по т. „б” с 

логото на ЦИК и наименованието на ЦИК. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, нека се насочим към писмото до „СИЕЛА НОРМА” АД във 

връзка с логото, което трябва да бъде отпечатано на гърба на 

разписките, доколкото разбирам. Текстът беше представен от 

колегата Бояджийски. 

Има ли  други предложения? Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – 3 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков и 

Севинч Солакова). 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Докладвам Решение № 376 по 

дело 216/2021 г. на Върховния административен съд. С това решение 

ВАС се произнесе по жалбата на „Български машини за гласуване” 

срещу решението на ЦИК от 16.12.2020 г., с което двата 

консорциума на „Български машини за гласуване” бяха отстранени 

от процедурата за провеждане на обществена поръчка. 

Съдът изцяло споделя нашите мотиви за отстраняването на 

кандидата. За яснота е изтъкнато, че е възможно да се дадат 

указания за отстраняване на несъответствия и технически грешки на 

кандидати, които не са допуснали други нарушения на закона и 

могат да продължат напред в процедурата, но по отношение на 

кандидатите, допуснали нарушение на чл. 101, т. 10, тази хипотеза 

не е валидна, тоест участието на едно и също лице в два отделни 

консорциума едновременно е абсолютна отрицателна процесуална 
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предпоставка, чиято липса е необходима, за да може да се дават 

указания. 

Съдът е присъдил и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение 

на Комисията. 

Също така Определение № 396 от 13.01.2021 г. по а.д. № 297 

от 2021 г. оставя без разглеждане жалбата, подадена от Консорциум 

„Български машини за гласуване” против Решение № 1924-НС на 

ЦИК от 30.12.2020 г. в частта, с която е определен за изпълнител на 

обществената поръчка класираният на първо място „СИЕЛА 

НОРМА” АД. Жалбата е подадена след изтичане на преклузивния 

тридневен срок. Докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Считам, че процедурата вече изцяло е приключила с оглед 

избора на изпълнител на машинното гласуване. 

Колегата Николов искаше да се включи в тази точка във 

връзка с подготовката на договора. Заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, в моята папка за днешното заседание може 

да видите с вх. № ЦИК-09-11 от 14.01.2021 г. докладна записка от 

господин Румен Цачев – ръководител на звено „Правна дейност” в 

дирекция „Администрация”. Записката е от господин Цачев в 

качеството му на лице по чл. 70 от Вътрешните правила по Закона за 

мерките срещу изпиране на пари. В нея се докладва, че на база на 

документите, които постъпиха в ЦИК, за които споменах на 

предишното заседание, от страна на фирмата, определена за 

изпълнител, е извършена оценка на риска, от една страна, с 

формуляр – Приложение № 4 към нашите вътрешни правила; от 

друга страна, е извършена идентификация на клиента, 

идентификация на действителния собственик със съответните 

формуляри – приложения №№ 6 и 7. Те са извършени от страна на 

лицето, което сме определили по чл. 71 да извършва тази дейност – 

господин Желязков. От тази гледна точка заключението в 

докладната записка е, че не съществуват пречки и е възможно 
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сключването на договор с фирмата „СИЕЛА НОРМА” АД от гледна 

точка на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

Докладвам за сведение тази докладна № 09-11/14.11.2021 г., 

която е в папката с моите инициали за днешното заседание. Тя е 

депозирана на основание на т. 5 от ал. 2 на чл. 73 от Вътрешните 

правила, според които лицето по чл. 72 докладва на председателя на 

ЦИК и на самата ЦИК относно постигнати цели.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Николов, за подробния доклад за машинното гласуване. 

(Шум, реплики.) 

 

Преминаваме към точка пета от дневния ред: 

Писмо до Народното събрание във връзка с одитен доклад 

на Сметната палата. 

Уважаеми колеги, знаете, че след проведените две проверки 

на ЦИК за изминали периоди, които не установиха никакви 

нарушения от гледна точка на извършените разпореждания с 

публичните финанси от страна на ЦИК, които да нарушават нейната 

дейност или по някакъв начин да представляват съществено 

нарушение, Сметната палата в нейния доклад направи препоръка да 

бъде направено предложение до Народното събрание за евентуална 

преценка дали да бъдат уредени евентуално самостоятелно 

правомощията на председателя на ЦИК с оглед други закони, които 

имат отношение към разпореждането с публични финанси. В тази 

връзка Изборният кодекс има различен подход, уреден на основата 

на философията на решение от колективния орган, какъвто е ЦИК, и 

избирателните комисии, било СИК, ОИК или РИК с квалифицирано 

мнозинство. В тази връзка срокът, в който трябваше да направим 

тази препоръка, изтича през следващите дни, а именно на 

19.01.2021 г., тъй като беше даден тримесечен срок, в който да 

изпълним тази препоръка от одитния доклад. В тази връзка съм 

подготвил и в моя папка ще видите писмо, което да изпратим до 

госпожа Караянчева, като председател на 44-тото НС, в което да я 
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уведомим, че съгласно одитния доклад е препоръчано на ЦИК да 

поеме инициативата за промяна в ИК по отношение правомощията 

на председателя на ЦИК. Виждате към приложеното писмо е 

предоставено извлечение от доклада относно самата препоръка. В 

писмото уведомяваме НС, че пълният доклад би могъл да бъде 

видян на страницата, на която публикуваме Сметната палата.  

Молбата ми е да одобрим текста на писмото и неговото 

изпращане до Народното събрание, за да може оттук нататък 

законодателят да прецени дали да бъдат предприети промени в тази 

насока.  

Отделно от това второто ми предложение е да изпратим и 

писмо до председателя на Сметната палата, с което да уведомим, че 

сме изпълнили задължението от одитния доклад, а именно да 

представим тази препоръка на Народното събрание.  

Ако няма предложения към проекта на писмо, моля 

процедура по гласуване на първото – за текста на писмото и 

изпращането до Народното събрание. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева),  против – 2 (Бойчо Арнаудов и Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Моля да гласуваме писмо до председателя на Сметната 

палата, с което да го информираме, че в предоставения ни с одитния 

доклад срок е изпълнена тази препоръка. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 
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Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),  против – 2 (Бойчо 

Арнаудов  и Ивайло Ивков). 

Предложението се приема. 

 

Уважаеми колеги, преминаваме към точка шеста: 

Доклади по  административни преписки. 

Колега Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № ЦИК-11-4 от 

13.01.2021 г. Става дума за сигнал – писмо от господин Б. A.           

M. от съответен адрес, споменат в сигнала. Господин М.                   

ни сезира и ни дава данни, които не са подкрепени с никакви 

доказателства, по отношение на трима кметове от съответни 

кметства. Твърди, че има съответни нарушения с невярно подадени 

данъчни декларации, че има фирми, незаличени в съответния срок, и 

т.н. Господин М. твърди различни неща по отношение на тримата 

кметове. 

Считам, че въпросът е относим до ОИК – Исперих. В тази 

връзка Ви предлагам сигналът да бъде препратен по компетентност 

до ОИК – Исперих. Същият сигнал е изпратен с копие до главния 

прокурор на Република България и с копие до президента на 

Република България. 

Предлагам да отговорим на писмото с това, че го изпращаме 

по компетентност на ОИК – Исперих. Това е моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Джеров за изпращане по 

компетентност на сигнала, постъпил в ЦИК, за разглеждане от 

ОИК – Исперих. 

Процедура по гласуване на изпращането на сигнала. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва 
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Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева),  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

писмо, което сме получили от Министерството на финансите за 

съгласуване проект на решение на Министерския съвет за 

бюджетната процедура за 2022 г. Това е организационното решение, 

с което се определят сроковете и отговорностите на отделните 

разпоредители с бюджет, както и за създаване на бюджетната 

прогноза за тригодишен период от време и за проекта на бюджет за 

2022 г. На този етап не докладвам за изпращане на становище. След 

по-внимателен преглед, тъй като ние получихме сега писмото, 

срокът е 15.01.2021 г., само в случай че има някакви проблеми, 

тогава ще се наложи ЦИК да приеме решение, с което да изпратим 

бележки. На този етап съгласуваме без бележки, без да изпращаме 

формално писмо до министъра на финансите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Солакова.  

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам 

постъпил сигнал в ЦИК от Национално сдружение „Народно 

щастие” относно нарушаване на общ Регламент относно защита на 

личните данни ЕС-2016-679 и молба до главния прокурор на 

Република България за специално разследване по случая. В сигнала 

са посочени нарушения, извършени от кмета на кметство Горна 

Кремена. Твърди се, че са разпространявани списъци, съдържащи 

лични данни на членовете на Сдружението, и други подобни 

нарушения, извършвани от кмета на кметство Горна Кремена. 

Предлагам да изпратим този сигнал по компетентност до Комисията 

за защита на личните данни. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада и предложението на госпожа Стойчева. 
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Има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изпращане на 

сигнала по компетентност на Комисията за защита на личните 

данни. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,  

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви за 

сведение определение на Административен съд – София-град. С  

определението съдът е уважил молбата на ЦИК, с която поискахме 

допълване на Решение по а.д. № 7650/2020 г. в частта за разноските. 

С определението съдът е уважил нашата молба, допълнил е 

решението и съответно се осъжда дружеството да заплати на ЦИК 

разноски в размер на 100 лв.  

В тази връзка юрисконсулт Радославова ще депозира пред 

Административен съд – София-град, молба за издаване на 

изпълнителен лист за събиране на сумите, присъдени в полза на 

ЦИК. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

ЦИК-09-224/1 – докладна записка, публикувана във вътрешна мрежа 

в моя папка. Тя е последваща на докладна записка ЦИК-09-224/А, 

която беше обсъдена в работна група на 30.12.2020 г., както и на 

13.01.2021 г. Отправено е предложение във връзка с изтичащи на 

31.12.2020 г. граждански договори със стенографи, които ни 

предоставят обслужване. 
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Моля да се запознаете и с предложение, което беше обсъдено 

вчера в работна група. Тази докладна записка е свързана с изготвено 

становище, също публикувано в папката с моите инициали за 

днешното заседание ЦИК-00-4 относно нуждата за стартиране на 

процедура по ЗОП във връзка с предоставяне на стенографски 

услуги. В настоящата докладна записка госпожа Манолова ни 

информира, че към момента се работи по тази обществена поръчка. 

Всъщност предложението, направено по тази докладна 

записка, е да се сключат граждански договори с шестте лица, 

посочени в ЦИК-09-224/А от 22.12.2020 г. при условията, записани в 

настоящата докладна записка. 

Също така ни уведомява, че има осигурени средства в § 02 и 

контролен лист за предварителен контрол заедно с предложен 

проект на договор. 

ЗАМ.-СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Благодаря.  

Колеги, има ли други предложения, освен предложението на 

госпожа Стефанова по докладната за гражданските договори? Не 

виждам. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 1 

(Кристина Стефанова). 

Предложението се приема. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, с вх. № до ЦИК, но не са 

адресирани до ЦИК, а до отдел „Криминалистика”, са следните 

входящи номера за сведение: ЕП-09-5 от 13.01.2021 г., ЕП-09-6 от 

13.01.2021 г. от Окръжен следствен отдел – Кърджали, ЕП-09-8 от 

Окръжен следствен отдел – Кърджали. Става въпрос за 

постановление за назначаване на експертиза. Ние трябва да ги 



 20 

събираме, за да може вещите лица, които пристигат, да се 

легитимират по този начин. Предлагам без съответните 

придружаващи писма, направо изпратени до нашата поща: ЕП-09-11, 

пак от Кърджали от 13.01.2021 г., ЕП-09-9 от 13.01.2021 г. пак от 

Кърджали, ЕП-09-10 от 13.01.2021 г., които се отличават от първите 

заради това, че самите постановления за назначаване на експертиза 

са без придружаващото писмо до началник отдел 

„Криминалистика”. С всички преписки може да се запознаете в 

папката с моите инициали в PDF файлове и за сведение. 

Докладвам ЕП-09-7 от 13.01.2021 г. – постановление за отказ 

от образуване на досъдебно производство на Районна прокуратура – 

Сливница. Лицето е с настоящ адрес в Сърбия, сърбин, но е 

придобил българско гражданство, на евроизборите е гласувал в 

Мюнхен, като е попълнил декларация, бил е допуснат. Трактовката 

на прокуратурата тук е по-различна. Те казват, да, има престъпление 

от обективна и субективна страна, но се позовават на чл. 9, ал. 2 от 

ИК. Казват, че деянието е малозначително, че той не е спазил 

процедурата и нарушението е административно, не е за наказателно 

производство, не е криминално деяние. За сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, да докладвам № ЕП-

08-11(1) от 14.01.2021 г. от Софийски районен съд, Наказателна 

колегия по НАХД № 17341 от 2019 г., изпратено е Решение на 

Административен съд – София-град от 16.11.2020 г., Осми 

касационен състав. С него е оставено в сила Решение № 79522 от 

30.04.2020 г., постановено по административнонаказателно дело 

№ 17341 от 2019 г., 129 състав на Софийски районен съд. С това 

решение на СРС е отменено наше Решение № 1357-ЕП от 

10.10.2019 г., с което на Веселин Найденов Марешки на основание 

чл. 480, ал. 2 от ИК е наложено административно наказание глоба в 

размер на 2000 лв. за нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК като 
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незаконосъобразно. Касационният състав е възприел изцяло 

констатациите за нарушение на административнонаказателните 

правила при налагане на наказанието, както останалите такива и е 

отменил решението на първоинстанционния съд, а именно СРС.  

Доводите на АС – София-град, са същите. Счита, че са 

правилни изводите на СРС, че единствено и само има описание на 

правните изводи за извършено нарушение, но не е описано самото 

нарушение, не е посочено в какво точно се е изразило то, а именно – 

не е посочено какво е било съдържанието на думите, които са 

окачествени като неприемливи квалификации, за да се приеме, че е 

извършено нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 на ИК. 

Отделно от това не е спазен редът за връчване на акта. 

Неправилно ЦИК се е ползвала от разпоредбите в Закона за 

административните нарушения и наказания, а именно, че лицето е 

било заето и не е могло да бъде намерено, за да бъде поканено за 

връчване на акта и съответно да направи своите възражения, с което 

е било нарушено правото му на защита. Решението не подлежи на 

обжалване. За сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, минаваме към точка седем: 

Отговори по въпроси на граждани. 

Колега Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание 5 

запитвания на граждани и съответно 5 отговора, както следва. 

Първо, с вх. № НС-22-16 от 13.01.2021 г. госпожа Т.    

отправя следния въпрос. При условие, че има настоящ адрес в два 

различни адреса в два квартала, района на София, как би могла да 

гласува по настоящия си адрес. 
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Подготвен е отговор с № 4948, който е в моя папка. В него 

уточняваме, също както при предишен аналогичен въпрос от 

предходното заседание, че ако има постоянен и настоящ адрес в 

различни райони на град София, може да подаде заявление за 

вписване в избирателния списък по настоящия адрес не по-късно от 

14 дни преди изборния ден по образец, който ЦИК предстои да 

утвърди. Заявлението се подава в района. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: В едно населено място? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В два различни квартала. В едно 

населено място – да. В отговора изрично записваме, че нейните два 

адреса – постоянният и настоящият, са в два различни райони на 

София, тогава съответно би могла да... 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Два изборни района. (Шум, реплики.) 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ще се съобразя с това. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ние вече сме отговаряли на такъв 

въпрос? (Шум, реплики.) 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги, с оглед полемиките, които събуди този отговор 

извън микрофон, предлагам този въпрос и обсъждането на отговора 

му да бъде заедно с принципното решение, тъй като касае основни 

положения по отношение решението, което предстои да приеме 

ЦИК с оглед предстоящите избори. Правя предложение по същество 

за отлагане с оглед приемане на принципно решение. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колегата е подготвил отговор. Отговорът 

е ясен. Нека да решим. Какво значи да отложим, като отговорът е 

ясен? Не е това, което даваме. 

Член 36 предвижда възможност за гласуване по настоящ 

адрес само ако имаме различни населени места. При хипотезата, че 

двата адреса са в София, просто не може да бъде вписвана по 

настоящ адрес. Това е ясно и няма какво да обсъждаме и тълкуваме, 

при положение че Законът е ясен. 
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Дали трябва да отговаряме на гражданина, или не, нека го 

изясним на работно заседание, а не сега, когато колегата е подготвил 

отговора. Това е принципен въпрос. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм с госпожа Ганчева. 

Оттеглям предложението до уточняването с принципно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Оттегляте 

текста, за да може да бъде отговорено след обсъждане и приемане на 

принципно решение от ЦИК. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, на следващо 

място Ви докладвам въпрос от госпожа А. Н.,             която пита 

може ли да се гласува с електронен подпис на следващите избори. 

Подготвеният отговор до госпожа А. Н.   е под             

№ 4946. Кратко и лаконично уточняваме, че действащият ИК не 

предвижда гласуване с електронен подпис в предстоящите избори за 

народни представители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

отговора, който е кратък и ясен. 

Процедура по гласуване на писмото, което да бъде изпратено 

по имейл. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият въпрос е с вх. № ЦИК-

11-6 от 13.01.2021 г.            Господин   Б. Б.           от Пловдив 

изразява желание да обикаля избиратели, поставени под карантина в 

техните домове с цел улесняване на процедурата и да работи в 

изборния ден. Поставя въпрос и желае отговор. В отговора под 

№ 4947съм посочил, че ако желае да бъде назначен за член на СЕК 

за гласуване на избиратели, поставени под карантина, следва да 
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представи своята кандидатура на съответната партия или коалиция. 

Тук правя добавка, защото въпросът е важен, „в случай че такива 

бъдат създадени за предстоящите избори”. Това е добавката, която 

предлагам да се постави след думата „карантина”. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

отговора, изготвен от колегата Николов, заедно с добавката, че в 

случай такива бъдат формирани на основата на изменения в ИК под 

каквато и да е форма, в такъв случай би могло. (Шум, реплики.) 

Другата възможност е да се махне тази част и да остане 

текстът, че в случай, че желае да бъде назначен за член на СИК, 

следва да представи кандидатурата си, без да има уточнения. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да падне „други такива” – 

последните две думи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Николов, ако Вие се съгласите с това, което предлагам, тъй като 

влизаме в един въпрос: кои са поставени в карантина, кои – в  

изолация, затова предлагам да остане само текстът: „Уведомяваме 

Ви, че ако желаете да бъдете назначен за член на СИК, то следва да 

представите своята кандидатура на еди-кой си”. Да отпадне текстът, 

свързан с избиратели, поставени под каквито и да било други 

условия. Мисля, че по този начин сме ясни и няма да създадем 

объркване у господин Б. 

Разбирам, че приемате и предложението на колегата Ивков, и 

моето? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: 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, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 
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Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Предложението се приема. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, следващият въпрос е с вх. 

№ НС-22-18 от 14.01.2021 г. За втори или трети път имаме такова 

писмо. Госпожа Б.          желае да кандидатства за член на 

избирателна комисия, има интерес да участва, не се ориентира каква 

е процедурата. 

Въпросът има три аспекта. Първият въпрос е какъв е пътят за 

кандидатстване. Вторият – какви са условията да кандидатства. 

Третият, какъв ангажимент би имала като член на избирателна 

комисия. 

Подготвил съм отговор под № 4953, публикуван в 12,46 ч., е 

аналогичен на отговор от предишното заседание. Уточняваме, че ако 

желае да бъде назначена за член на районна или секционна 

избирателна комисия, следва да представи своята кандидатура на 

партия или коалиция, парламентарно представена, която има 

избрани членове на Европейски парламент, или друга партия или 

коалиция и съответно че членовете на СИК и РИК трябва да 

отговарят на условията на чл. 65 или 95 от ИК. Предлагам във връзка 

с ангажимента да препратим госпожа Б.            към   запознаване с 

чл. 72 и чл. 100 от ИК, където са задълженията и правомощията на 

съответните две комисии, във връзка с това и ангажиментите на 

евентуалните техни членове.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

отговора, изготвен от колегата Николов. Имате ли предложения по 

текста на писмото? (Шум, реплики.) 

Ако няма други предложения, процедура по гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 
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Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Предложението се приема. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, последният 

отговор, който представям на Вашето внимание, е по аналогичен 

въпрос, който разглеждахме на предходното заседание. Госпожа      

И. М.      с вх. № НС-22-17 от    14.01.2021 г.     на       нашата 

интернет страница ни е поставила следния въпрос. Българска 

гражданка е, живее в чужбина – САЩ. „Бихте ли ми дали 

информация относно предстоящите избори през март относно 

регистрация за гласуване в чужбина – как да се осъществи?” 

Отговорът е стандартен. Отговорът се съдържа в материал 

под № 4952, който може да видите в моя папка: „Уведомяваме Ви, 

че ако желаете да гласувате на предстоящите избори за народни 

представители при подадено заявление за гласуване извън страната, 

информация за номера и адреса за секцията, в която ще имате право 

да гласувате, може да получите от списъците за гласуване извън 

страната в съответната държава, които се публикуват не по-късно от 

18 дни преди изборния ден”. 

Същият отговор отново във връзка с регистрация дадохме и 

на предходното заседание. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колеги, виждате отговора, подготвен от колегата Николов 

във вътрешната мрежа. 

Ако няма предложения, процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Предложението се приема. 
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(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на ЦИК с точка: 

Разни. 

Колега Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.  

Колеги, предлагам да качим съобщение на нашата интернет 

страница, че от 18 януари 2021 г. ЦИК започва да приема документи 

за допускане и регистрация на партии и коалиции за участие в 

частичните избори за кметове, които ще се произведат на 

28 февруари 2021 г., като приемането на документите е всеки ден от 

9,00 до 17,00 ч. в сградата. Крайният срок е 23.01.2021 г. 

Регистрацията се извършва по Решение № 1841-МИ от 16.07.2020 г. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Нека да е от 9,30 ч. с оглед 

епидемичната установка. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението заедно с поправката в часа, от който да 

започне регистрацията на партии и коалиции, които желаят да 

участват в частичните избори, насрочени за 28.02.2021 г. 

Има ли други предложения относно текста? 

Предложение извън микрофон: Нека се посочи някакъв 

телефон, на който предварително да се обявява с оглед 

противоепидемичните мерки… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това също би 

било удачно – телефон за контакт с деловодството, където да може 

предварително да бъде заявено посещението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 
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Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Съобщението да се качи като текст на страницата на ЦИК. 

Колега Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в ЦИК с вх. № ЦИК-

11-5 от 13.01.2021 г. е постъпило предложение от гражданина Боян 

Алексов, адресирано до президента на Република България с копие 

до Обществения съвет. Предлагам да го препратим на Обществения 

съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Арнаудов. В неговата 

папка е качено писмото. 

Ако няма други предложения, моля,  процедура по гласуване 

за изпращане на писмото до Обществения съвет. (Шум, реплики.) 

Уважаеми колеги, процедура по прегласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – 7 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева). 

Остава за сведение. 

Колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. 

Докладвам две писма, едното дошло от IFES 

(Международната фондация за изборни системи), а второто от DPA 

(Немската държавна телеграфна агенция). И в двете се искат 

различни сведения, които трябва да се попълнят в големи екселски 

таблици. Таблиците са 60 страници. Предлагам да се преведат 

писмата, за да имате представа от искането. Писмата са с № ЦИК-

07-5 от 12.01.2021 г. и ЦИК-07-6 от 12.01.2021 г. Поемам 
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ангажимент да попълня базата данни на IFES по сантиментални 

причини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението – да бъдат дадени за превод изпратените писма във 

връзка с попълването на въпросника. След това да се прецени дали и 

какъв отговор да бъде даден и дали да се превежда самият 

въпросник. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах „против” не защото съм 

против превода, а считам, че преводът трябваше да бъде направен 

съобразно правилата, които действат в ЦИК – веднага след 

получаването им в ЦИК. Това са писма на английски, официалният 

език в България е българският, нормално е ние като институция да 

даваме за превод и така е отразено и в нашите действащи правила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ганчева. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ако е необходимо уточнение, тези 

две писма би трябвало да са дошли на 12.01.2021 г., но бяха вчера 

разпределени за мой доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Позволете и аз да взема думата по точка Разни. 

Докладвам за постъпило писмо с вх. № ЦИК-02-56 от 

14.01.2021 г. от председателя на Народното събрание, с което кани 

за среща във връзка с осигуряването на помещения, където да бъде 
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поместена ЦИК. В тази връзка потвърдих участието и ще участвам. 

След това ще уведомя Комисията за проведените разговори.  

Позволете да докладвам и докладна записка с вх. № ЦИК-09-

12 от 14.01.2021 г. Може да я видите във вътрешната мрежа. Към нея 

има и контролен лист за одобряването на съответния разход. (Шум, 

реплики.) 

Колеги, ако няма предложения, процедура по гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 1 (Ерхан Чаушев). 

Предложението се приема. 

Нямам друг доклад. 

Уважаеми колеги, има ли някой друг, който има желание да 

се включи? Не виждам. 

Закривам заседанието на ЦИК. 

Насрочвам следващото заседание за вторник (19.01.2021 г.) 

от 10,30 ч. В понеделник ще бъдат свикани съответните работни 

групи във връзка с организацията на работата на ЦИК с оглед 

предстоящите парламентарни избори. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 13,35 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Андреев 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 


