ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 272
На 21 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 опаковане, предаване и
съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на
ОИК и на общинската администрация от нови и частични избори.
Докладва: Николай Николов
2. Проект на решение относно изменение на Методически
указания на Централната избирателна комисия по прилагане на
Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в нови и
частични избори, приети с Решение № 1880-МИ от 01.09.2020 г.
Докладва: Мария Бойкинова
3. Хронограма за изборите за Народно събрание на 4 април
2021 г.
Докладва: Силва Дюкенджиева
4. Проекти на решения за регистрация/допускане на партии и
коалиции за участие в частичните избори.
Докладват: Йорданка Ганчева, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Ерхан Чаушев
5. Проект на решение за промяна в състави на ОИК.
Докладва: Кристина Стефанова
6. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
Докладва: Йорданка Ганчева
7. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
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Докладва: Бойчо Арнаудов
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Мария Бойкинова, Ивайло Ивков
9. Доклади по административни преписки.
Докладва: Севинч Солакова
10. Доклади по административнонаказателни преписки.
Докладват: Катя Иванова, Николай Николов
11. Отговори на въпроси на граждани.
Докладват: Николай Николов, Бойчо Арнаудов,
Таня Йосифова, Силва Дюкенджиева, Ивайло Ивков
12. Разни.
Докладват: Димитър Димитров, Емил Войнов,
Бойчо Арнаудов, Николай Николов, Таня Цанева,
Александър Андреев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мирослав Джеров
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.
ОТСЪСТВАЩИ: Няма.
Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 21 януари 2021 г.
Във вътрешната мрежа в папка „Днешно заседание“ виждате
проекта за дневен ред, който е обявен. Той е достатъчно дълъг.
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В тази връзка колегите, които желаят да се включат
допълнително, моля, заповядайте.
Има думата колегата Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин
председател! Моля да бъда включена в точката за проекти на
решения за регистрации и за допускане на партии и коалиции за
участие в частични избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Добре,
включвам Ви, госпожо Дюкенджиева.
Колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Господин председател, моля да ме
включите в точката по дела, жалби и сигнали и в т. „Разни“, както и
точката за въпроси и отговори на граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Добре,
включвам Ви, колега Ивков.
Колегата Джеров!
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Моля, господин председател, да ме
включите в т. „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включвам Ви,
колега Джеров.
Други колеги?
Ако няма други колеги, процедура по гласуване на дневния
ред.
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, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Уважаеми колеги, с оглед да не бавим регистрацията на
партии и коалиции в частичните избори, има готови, които биха

4
могли да ги докладват веднага, затова преминаваме първо към точка
четвърта, за да може след това да започнем с принципните решения.
Колега Ганчева, имате ли готовност да докладвате по точка
четвърта?
Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
Точка 4. Проекти на решения за регистрация/допускане на
партии и коалиции за участие в частичните избори.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин
председател, уважаеми колеги! Докладвам ви постъпило заявление,
подписано от Бойко Методиев Борисов, с което е заявено участие на
ПП ГЕРБ в частичните избори за кметове на общини и кметства в
следните места, а именно Слънчево, община Аксаково, област
Варна, община Мъглиж, област Стара Загора, Боян, община Венец,
област Шумен, Пудрия, община Криводол, област Враца, Славовица,
община Долна Митрополия, област Плевен, Поточарка, община
Крумовград, област Кърджали, Трояново, община Камено, област
Бургас, Николаево, община Плевен, област Плевен, Калейца,
община Троян, област Ловеч, Мъглен, община Айтос, област Бургас,
Баните, област Смолян, и Стежерово, община Левски, област
Плевен.
Заявено е за отпечатване върху бюлетината ПП ГЕРБ, като
към заявлението са приложени всички изискуеми документи, а
именно удостоверение за актуално правно състояние на партията,
удостоверение от Сметната палата със съответните номера,
пълномощно в полза на господин Цветомир Петров Паунов.
Партията е регистрирана за общите местни избори през
2019 г. със съответното наше решение. Налице са всички законови
предпоставки да допуснем ПП ГЕРБ за участие в частичните избори,
насрочени на 28 февруари 2021 г.
Предвид това ви предлагам проект на решение в този смисъл
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали.
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Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на госпожа Ганчева. Виждате проекта във
вътрешната мрежа, който е качен в папка с нейните инициали.
Имате ли предложения по отношение на текста? Не виждам
вдигнати ръце.
Процедура по гласуване на проекта на решение за
регистрация на Политическа партия ГЕРБ за участие в частичните
избори.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (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, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1939-МИ.
Колега Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило заявление от партия
Обединена Социалдемокрация, подписано от господин Йордан
Тодоров Гергов в качеството му на председател и представляващ
партията, заведено под № 8 на 20.01.2021 г. в регистъра на партиите
за участие в частичните избори за кмет на община Мъглиж, област
Стара Загора, за кмет на община Баните, област Смолян, за кмет на
кметство Пудрия, община Криводол, област Враца, за кмет на
кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, за
кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен, за кмет
на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, и за кмет на
кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на
28 февруари 2021 г.
Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е:
ПП „Обединена Социалдемокрация“.
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Към заявлението съответно са приложени, както следва:
удостоверението за актуално правно състояние на партията,
издадено на 15.01.2021 г. от СГС, по фирмено дело № 29/2009 г.;
удостоверението от Сметната палата за внесени от партията
финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г., както и пълномощно от
18.01.2021 г. в полза на Венцислав Петров Димитров.
Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия
съгласно наше решение от 09.09.2019 г. за участие в общите избори
за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Налице са законовите изисквания.
Предвид гореизложеното ви предлагам да вземем решение, с
което да допуснем пария „Обединена Социалдемокрация“ за участие
в частичните избори така, както е посочено.
Наименованието на партията за отпечатване върху
бюлетината е „ПП Обединена социалдемокрация“.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд по съответния ред.
Проектът на решение можете да видите във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали от днес под № 4481.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Джеров.
Колеги, виждате проекта на решение, предложен от
докладчика във вътрешната мрежа в папка с неговите инициали.
Имате ли предложение относно текста на решението? Не виждам
вдигнати ръце.
Процедура по гласуване на решението за регистрация на
Политическа партия Обединена социалдемокрация.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
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Решението се приема.
Решението има № 1940-МИ.
Колегата Дюкенджиева в момента не е в залата.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
Точка 1. Проект на решение относно опаковане, предаване и
съхранение на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на ОИК
и на общинската администрация от нови и частични избори.
Колега Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали за днешно заседание можете да видите проект на
решение относно опаковане, предаване и съхраняване на изборните
книжа и материали от секционните избирателни комисии на ОИК и
на общинската администрация от нови и частични избори.
Разбира се, този проект е стъпил на нашето принципно
решение, което беше прието във връзка с произведените общи
избори за общински съветници и за кметове. Налага се приемането
на ново такова, което да действа до края на мандата на местната
власт за всички нови и частични избори, които се провеждат, с една
причина, а тя е измененията в Изборния кодекс, в резултат на което
ние редуцирахме секционните протоколи, приети допълнително за
нови и частични избори с Решение № 1922-МИ на 14.01.2021 г.
относно съкращаването на три вида недействителни бюлетини,
които не пораждат правни последици. Конкретната корекция е на
стр. 2, буква „Б“. Новата т. 3.2, която можете да видите, е обозначена
като пакет с надпис „Бюлетини по т. 3 от протокол на СИК/ПСИК“.
Тази т.3.2 всъщност обединява предходни недействителни
бюлетини, унищожени бюлетини и т.н.
Разбира се, на следващо място трябва да отбележим, че има и
още една корекция в сравнение с общото решение за общите
избори – т. 6: „Върху чувала/торбата се залепва хартиен етикет с
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надпис „Частични/нови избори“, като там оставяме многоточие
вместо, както беше в общото решение, датата 27.10.2019 г.
Това по същество са двете корекции.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате във вътрешната мрежа в папка с инициалите на
колегата Николов проекта на решението. Той го представи накратко
в частта, в която има изменения от гледна точка необходимостта с
оглед измененията в Изборния кодекс по отношение на опаковането
на недействителните бюлетини, тоест, да могат да бъдат опаковани
заедно в отделен плик. В тази връзка се налага и това изменение в
нашето принципно решение, което бяхме приели за общите местни
избори и за нови и частични избори, които се провеждат.
В тази връзка ви предлагам страница по страница вече да го
видим и, ако има някакви допълнения, които да бъдат направени, да
можем да гласуваме тези допълнения.
Заповядайте, колеги, ако имате предложения от стр. 1. Има
ли предложения по стр. 1? Не виждам. По стр. 2? Не виждам
желаещи по стр. 2 да се изказват. По стр. 3, колеги?
Колега Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В т. 6, която отбелязах, вместо
„избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.“,
споменах в множествено число. Трябва да бъде „нов и/или частичен
избор - ……“ със съответната дата. Това трябва да бъде надписът
върху обвръзката на чувала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Заповядайте, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Точка 6 накрая да се допълни, ако
приемете, „При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет,
надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала или плика.“
Да се знае къде да се изпише с маркера, ако приеме колегата
докладчик. Да има яснота къде да се изпише това.
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Не знам дали коректно е изписано и в началото: „…9-цифрен
номер на секцията и имената и фамилиите на всички членове…“ –
личните имена или да остане само „имената“, понеже фамилията е
също част от името на човека.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Баханов прави уточнението, че, когато се казва „имената“, това
включва трите имена на членовете. С оглед това да бъде определено,
че е личното или собствено и фамилно име. Може да се каже
„собственото и фамилното име на всички членове на СИК.“
Доколкото разбрах, колегата Николов приема да бъде
посочено в т. 6 „върху чувала“.
В т. 7 предложението на колегата Иванова е да бъде
„СИК/ПСИК“
Други предложения по стр. 3? Не виждам вдигнати ръце.
Страница 4!
Да попитам докладчика. Съобразени ли са съответно
номерата на новите протоколи заедно с индексите, тъй като там
имаме промяна в книжата, които са свързани с протоколите на
секционните избирателни комисии и на общинските избирателни
комисии?
Заповядайте, колега Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не са съобразени новите индекси. В
смисъл за четирите нови книги, които сме приели, и за всички
останалите, които са приети, ще бъде направена добавката „НЧ“ там,
където имаме нови, разбира се, защото за останалите се прилагат...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Николов. Това просто да бъде съобразено на всички места,
където е необходимо да бъде нанесено.
Колеги, по стр. 4! Няма. Страница 5, колеги. По стр. 5 имаме
ли предложения?
Колега Николов! Колегата Баханов постави въпроса е ли
необходимо да бъде съставен самостоятелен протокол във връзка с
отварянето преди втория тур, независимо дали е необходимо
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разрешение или не. Тъй като това е специално решение, това
отпадане става въз основа на него, това е въпросът, колега Николов.
Заповядайте, колега Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Досега при общи и при частични
избори такъв специален протокол не се е съставял. Разбира се, това
отваряне по т. 15.2 се налага в деня на втория тур, за да се приберат
материалите, които идват от втория тур. Всъщност и затова записът
е такъв: „Изборните книжа от втория тур се поставят в определеното
преди първия тур помещение, ….“
Може би, ако заличим текста „Не е необходимо решение на
ЦИК“ или „Не е необходимо специално решение“ – по-скоро би
било по-удачно, защото записът „Не е необходимо решение на
ЦИК“ е от периода преди Решение № 1244-МИ, което, разбира се, е
в друга хипотеза. Приключили са изцяло изборите, няма втори тур,
има четири специални случая, при които не се изисква решение на
ЦИК.
Може би да заличим текста „Не е необходимо специално
решение“ или „заповед“ по-скоро. Кметът на общината е този, който
администрира изцяло процеса, при него е ключът от помещението
във всички случаи. „Не е необходимо специално решение“ – така
предлагам тук да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Николов.
Колеги, по стр. 5 имаме ли друго? Ако не, да преминем към
стр. 6.
Заповядайте, колега Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В точка 22 по аналогия с т. 6 в
сравнение с текста, който виждате, разбира се, датата 27.10.2019 г.
отпада и тук остава: „…за поставяне в помещението, в което се
съхраняват чувалите (торбите) и другите изборни книжа от изборите
за общински съветници и за кметове.“ Тук да сложим точката. Това
ще калкулира, разбира се, и новите, и частични избори. Естествено е
че там, където са книжата от общите избори, да бъдат и от новите и
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частични, които се произвеждат евентуално. Но все пак без датата
27.10.2019 г.“ Благодаря.
Колеги, по стр. 6 има ли коментари?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В т. 23 по аналогия с корекцията,
която направихме в т. 15.2, съответно предлагам в края на
изречението след израза: „….в което те са поставени в
помещението“, да се добави „без да е необходимо изрично
решение“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме
към констативните протоколи. Колеги, констативните протоколи са
същите, както са в предходното решение – Решение № 1129-МИ,
което се изменя. Разбира се, тук ще бъдат променени датите. Може
би в тази връзка само това да се добави като коментар и да се
погледне дали, ако има някъде номера на книги и посочени дати,
дали са описани, както трябва да бъдат, за да може да нямаме
проблеми в тази връзка. Но мисля, че няма, аз поне не видях никъде.
Колеги, уточнихме се, че тъй като това е решение, в тази
връзка и към приложенията ще бъде определено, че ще са
приложения към настоящото решение, което сега ще приемем и ще
бъдат поправени съответно датите в текста.
Други предложения имате ли по отношение на
приложенията? Не виждам вдигнати ръце за предложения.
При това положение подлагам на гласуване проекта на
решение относно опаковането, предаването и съхраняването на
изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии
и тези с подвижна урна на ОИК или на общинската администрация
при нови и частични избори.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (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
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Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1941-МИ.
Уважаеми колеги, във връзка с мерките за дезинфекция
предлагам петминутна почивка, за да може да бъде проветрена
залата и да продължим нашата работа, тъй като и дневния ред е
доста дълъг и ще бъдем тук през целия ден в залата.
Пет минути почивка.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме работа.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
Точка 2. Проект на решение относно изменение на
Методическите указания на Централната избирателна комисия по
прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии
в нови и частични избори, приети с Решение № 1880-МИ от
01.09.2020 г. на ЦИК.
Госпожо Бойкинова, заповядайте да представите проекта на
решение за изменение на Методическите указания на Централната
избирателна комисия.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, проектът се
намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. С Решение
№ 1928-МИ от 14.01.2021 г., знаете, приехме изборни книги № 88,
89, 90 и 91. Това са протоколите на секционната избирателна
комисия. Това се наложи с оглед измененията и допълненията в
Изборния кодекс, приети на 13.10.2020 г., а днес приехме и Решение
№ 1941-МИ относно опаковане, предаване и съхраняване на
изборните книжа и материали, което налага да изменим и
Методическите указания в т. 1, 2 и 3 на раздел V „Преброяване на
гласовете и попълване на протоколите с резултатите от
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гласуването“, както и приложенията, а именно два протокола на
секционната избирателна комисия – за избор на кмет на община,
район и кметство и за общински съветници, които са приложение
към Методическите указания, както и в частта относно опаковане на
бюлетините и другите изборни книжа.
Само в тази връзка съм направила измененията и мога да ви
посоча точно и страниците. Примерно, на стр. 1, по средата на
четвъртото тире – „В т. 1 се вписва броят на избирателите според
Част І и Част ІІ на избирателния списък при предаването му на СИК,
включително и вписаните в допълнителната страница“. Това е едно
от измененията в протокола на СИК. Знаете, в предишния протокол
се вписваха в три графи, а сега в т. 1 се вписва общият им брой.
Другата промяна е на стр. 3. Това е изречението след първите
тирета: „Сумата от петте вида бюлетини се вписва в т. 3 от
протокола“. А в предишния протокол се вписваха в различни графи
унищожени и сгрешени бюлетини и бюлетини, които съответно е
сгрешил и съответно повторно е гласувал избирателят. Сега се
вписват в една графа.
Във съответно във второто тире след „Бюлетините извън
избирателната кутия се опаковат в пакети и се надписват, както
следва:…“ имаме един пакет с бюлетини по т. 3. Това са тези
унищожени, недействителни, бюлетини със заснет вот, които се
използват като образци пред изборните помещения. Това е
промяната.
След това на стр. 4 няма промени, на стр. 5: „Т 2.1. и т. 2.5“ –
това е контролата, която въведохме, а именно, че 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. Това са действителните гласове, които са
разпределени по кандидатските листи. А съответно от тази страница
е премахнато и попълването на недействителни по кандидатски
листи. Знаете, това изискване отпадна. Вече не е част от протокола.
Съответно това е т. 7, а в стария протокол беше т. 8.
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Има изменения и на стр. 8 – опаковането. То вече става
съгласно това Решение № 1941-МИ. А на стр. 9 второто тире –
всъщност това е пакетът с надпис „Бюлетини по т. 3 от протокола на
СИК/ПСИК“. В последния абзац: „Чувалът (торбата) с книжата се
завързва, около възела се залепва хартиена лента с изписан върху
нея деветцифрен номер на секцията и собствено и фамилно име.“
Това съответно ще го добавя, то е съгласно решението, което
приехме.
За приложенията! Прилагаме новите изборни книги и ви
предлагам в т. 4 „Методическите указания, приети с Решение
№ 1880 и изменени с днешното решение, да се публикуват в цялост
на интернет-страницата на Централната избирателна комисия.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря ви,
колега Бойкинова, за представянето на решението, което се налага с
оглед измененията в Изборния кодекс, които бяха въведени
миналата година и по отношение на протоколите.
Предлагам, тъй като вече е обсъждано в рамките на работната
група и с оглед и приетото днешно решение са отразени по
отношение на опаковането принципното разрешение, което се
съдържа в решението, което приехме преди малко, да ги гледаме
общо по точки, тъй като то е достатъчно дълго.
Това, което аз предлагам, е там, където описваме данните,
които се попълват, дали не е удачно да болдваме изменението, тоест,
включително и вписването в Допълнителната страница. Тоест, да
наблегнем на това, защото това е същественото в частта, която се
отнася по отношение на букви „А“ и „Б“ – избирателните списъци,
както по отношение на броенето на избирателите съгласно
избирателния списък, така и по отношение на тези от положените
подписи. Там е и болдвано в самия образец на протокола според
подписите, за да можем да насочим вниманието на членовете на
секционните избирателни комисии при четенето на Методическите
указания да обърнат внимание на този факт.
Колеги, започваме да гледаме по страници.

15
По т. 1 изменението, което се отнася към т. 1, 2 и 3 на Раздел
V, предлагам да ги гледаме поотделно, за да можем да вървим
напред и всеки един от нас да погледне, ако има нещо допълнително
да предложи или да зададе въпрос към докладчика.
Време за запознаване с текста на отделните точки.
Колега Бойкинова, в края на самите Методически указания да
сложим само едно изречение, че те се отнасят и за секционните
избирателни комисии с подвижна избирателна кутия, така, както е в
общите Методически указания.
Ако го няма и с оглед това, че това решение ще бъде отделно
предоставено, може би е добре и тук да го има, пък в крайна сметка
оттам нататък в общите при всички случаи ние сме го предвидили.
В горната част може би да не е „запознаване“, а „припомня на
членовете“.
По т. 2 – преброяване на бюлетините и попълване на Част ІІ
от протоколите!
В т. 2.1 до т. 2.5, както каза колегата Бойкинова, е новата
контрола. Така, както сме изписали в протокола, а именно 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. Това е различното, тъй като недействителните
бюлетини вече не се попълват по партии, коалиции и независими
кандидати.
Колеги, по т. 3 – пренасянето на данните от черновата в
секционния протокол.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, извинявам се, правя една
корекция. На стр. 6 в т. 2.2 е „лист 2, т. 7“. Както вече в моя доклад
казах, т. 8 няма в протоколите. Те приключват до т. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: На стр. 7 в
т. 2.2.5 също имаме т. 8. Там също трябва да бъде коригирано, както
и в т. 2.2.6 – по същия начин.
Точка 2.2.5 и т. 2.2.6 трябва да са съобразени с новия
протокол, така, както е контролата, която променихме.
Колеги, по т. 3?
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Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само да добавя, не че има някакво
особено значение. В т. 3 – пренасяне на данните и т.н. – след
болдвания абзац: „Всички членове на СИК задължително проверяват
дали протоколът е коректно попълнен, включително дали
контролите са изпълнени и само тогава протоколът се подписва от
цялата комисия.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: „…след което
протоколът се подписва…“.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, не. Тук трябва да има усилване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Бойкинова?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не възразявам. Казвам как става:
„Всички членове на СИК задължително проверяват дали
протоколът е коректно попълнен, контролите са изпълнени и само
тогава се подписват.“
Колеги, в т. 2.2.6 всъщност правилно е записана т. 8, защото
това са предпочитанията. Грешката е моя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест, правим
уточнението, че с оглед това, че в протокола по отношение на
предпочитанията е т. 8, тя трябва да отговаря на т. 7 – това са
действителните преференции. Добре. Благодаря, колега Бойкинова.
Уточнихме текста по отношение на попълването на черновата
и на беловата на протокола.
На стр. 2 са измененията относно опаковането. Аз ги
погледнах, те изцяло отговарят на това, което в момента беше
решението на колегата Николов, които са взети от там.
Още няколко минути за запознаване докрай с тази част от
решението, за да можем да го подложим вече на гласуване.
Уважаеми колеги, до края на решението имате ли
предложения, забележки или пък промени в текста? Не виждам
вдигнати ръце.
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Колеги, процедура по гласуване на решението за изменение
на Методическите указания във връзка с промените, които
настъпиха в Изборния кодекс за нови и частични избори.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1942-МИ.
Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред:
Точка 5. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Колега Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря Ви, господин
председател! Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали са публикувани два проекта за решения за промяна в
състав на Общинска избирателна комисия.
Първото е за промяна в състава на Общинска избирателна
комисия – Дряново, и е с № 4543. Постъпило е заявление от Виолета
Димитрова Иванова за освобождаването й като член на Общинска
избирателна комисия – Дряново.
Също така с вх. № МИ-15-13 от 19.01.2021 г. е постъпило
предложение от Партия ВОЛЯ за назначаването на посочения
резервен член Антон Младенов Стоянов. Направена е проверка. Има
налична декларация по чл. 75, както и копие от диплома за
завършено висше образование.
Предлагам Централната избирателна комисия да освободи
Виолета Димитрова Иванова и на нейно място да назначи Антон
Младенов Стоянов за член на Общинска избирателна комисия –
Дряново.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Стефанова.
Виждате проекта на решение в папката от днешно заседание
с инициалите на колегата Стефанова. Има ли предложения относно
текста на решението?
Ако няма, процедура по гласуване на решението за
освобождаване на член на ОИК – Дряново, и назначаването на
резервен член на мястото на освободения.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1943-МИ.
Заповядайте, колега Стефанова, за следващия Ви доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-15-14 от
19.01.2021 г. е постъпило заявление от члена на Общинска
избирателна комисия – Айтос, Теодора Георгиева Енчева за
освобождаването й. Също така е постъпило и предложение от ПП
ВОЛЯ за назначаването на нов член Златина Кирова Иванова. В
комплекта документи са налични декларация по чл. 75, както и
копие от диплома за завършено висше образование.
Предлагам Централната избирателна комисия да освободи
Теодора Георгиева Енчева от членство в Общинска избирателна
комисия – Айтос, и да назначи на нейно място Златина Кирова
Иванова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Стефанова.
Виждате във вътрешната мрежа проекта на решение. Не
виждам вдигнати ръце за предложения.

19
Процедура по гласуване на освобождаването на член на
ОИК – Айтос, и на негово място назначаването на друг по
предложение на Партия ВОЛЯ.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1944-МИ.
Връщаме се на точка четвърта от дневния ред:
Точка 4. Проект на решение за регистрация/допускане на
партии и коалиции за участие в частичните избори.
Колега Дюкенджиева, заповядайте за доклад.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин
председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали от днешно заседание има проект № 4481. Той е за
регистрация на партия, която не е участвала в общите избори през
2019 г.
Постъпило е заявление от Партия „Републиканци за
България“, подписано от представляващия партията Цветан
Цветанов, заведено под № 1 на 18.01.2021 г. в регистъра на партиите
за участие във всички насрочени частични избори за 28.02.2021 г.
Към заявлението са приложени удостоверение за актуално
състояние от месец януари, образец от подписа на представляващия
партията, образец от печата на партията, удостоверение от Сметната
палата, удостоверение от банка за банковата сметка, която ще
обслужва предизборната кампания. Посочено е лицето, което ще
отговаря за приходите и разходите. Представен е и списък със 7364
избиратели и на електронен носител. С писмо от днешна дата с вх.
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№ ЧМИ-04-03-1 се е върнала проверката от ГД ГРАО. Има наличен
необходимия брой подписи.
Поради това, колеги, предлагам да регистрираме партия
„Републиканци за България“ за участие в частичните избори на
28.02.2021 г. Заявено е и наименованието за отпечатване в
бюлетината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на колегата Дюкенджиева. Виждате проекта
на решение в папка с № 4481. Има ли други предложения?
Ако не, процедура по гласуване регистрацията на партия
„Републиканци за България“.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1945-МИ.
Моля, продължете, колега Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам
проект с № 4485. Постъпило е заявление от Партия Български
земеделски народен съюз, подписано от упълномощения
представител Александър Христов. Заведено е под № 9 на
21.01.2021 г. в регистъра на партиите за участие във всички
насрочени частични избори на 28.02.2021 г.
Приложено е удостоверение за актуално състояние,
удостоверение
от
Сметната
палата,
пълномощно
от
представляващия партията в полза на упълномощеното лице.
Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1058-МИ от
11.09.2019 г.
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Поради това, колеги, предлагам да допуснем партия
Български земеделски народен съюз за участие в частичните избори
на 28.02.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Дюкенджиева.
Процедура по гласуване регистрацията на Партия Български
земеделски народен съюз за участие в частичните избори, насрочени
на 28.02.2021 г.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1946-МИ.
Моля, продължете, колега Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, следващият
проект е с № 4486. Това е за допускане на партия Земеделски съюз
„Александър Стамболийски“ за участие в частичните избори.
Постъпило е заявление, подписано от представляващия
партията. Заведено е под № 11 на 21.01.2021 г. за участие във всички
насрочени частични избори за 28.02.2021 г. Приложени са всички
необходими документи, а именно удостоверение от Софийски
градски съд, удостоверение от Сметната палата. Партията е
регистрирана с наше Решение № 1030-МИ от 10.09.2019 г.
Заявен е начинът на изписване на партията в бюлетината.
Поради това предлагам да допуснем партия Земеделски съюз
„Александър Стамболийски“ за участие в частичните избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване регистрацията на партия Земеделски
съюз „Александър Стамболийски“ за участие в частичните избори
на 28.02.2021 г.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1947-МИ.
Колега Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали има един проект за решение по отношение
на регистрацията и допускането до участие на Политическа партия
Движение за права и свободи на предстоящите частични избори.
Виждате текста. Днес е постъпило заявление от Партия
Движение за права и свободи, съответно към заявлението са
приложени съответните документи, изписани в този проект за
решение: удостоверение за актуално правно състояние,
удостоверение от Сметната палата, пълномощно.
Партията е регистрирана на предишни избори съгласно
Решение № 1013-МИ от 2019 г.
Предлагам съгласно решението да се допусне партия
Движение за права и свободи за участие във всички предстоящи
избори на 28.02.2021 г., като съответно заявеното искане за
наименование на съответните бюлетини. Предлагам на основание
чл. 57, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 464 от Изборния кодекс да се
допусне партия Движение за права и свободи за участие в
частичните избори съгласно текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението и проекта на колегата Чаушев.
Процедура по гласуване регистрацията на Партия Движение
за права и свободи за участие в частичните избори на 28.02.2021 г.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
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Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1948-МИ.
Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:
Точка 3. Хронограма за изборите за Народно събрание на 4
април 2021 г.
Колега Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин
председател! Уважаеми колеги, има качен проект на хронограма за
предстоящите избори на 4 април 2021 г.
След обсъждане в работна група са нанесени корекциите и
моето предложение е всъщност да я гледаме страница по страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Дюкенджиева.
Във вътрешната мрежа извън папките, с означение „НС –
хронограма 2021 г.“ е качен проектът на хронограма. Започваме
гледането страница по страница, като са нанесени съответно
корекциите, които групата по отношение на книжата и хронограмата
е направила във вчерашното заседание на работната група.
Колеги, по стр. 1 имате ли предложения? Ако няма, по стр. 2!
Няма бележки. По стр. 3, колеги! Няма бележки. По стр. 4, колеги,
имаме ли бележки? Няма бележки. По стр. 5! Няма бележки.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, само едно уточнение.
Ще има редакция на т. 45 на стр. 5. Нещо не се е отразило както
трябва. Ще бъде така, както е в Изборния кодекс по чл. 198, ал. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Дюкенджиева.
С тази забележка продължаваме. Дотук не виждам други
предложения. По стр. 6?
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, в т. 47 би трябвало да са
нанесени корекциите така, както се уговорихме вчера. Моля само,
ако колегите имат някакви забележки, да ги нанесем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, колеги, по
отношение на това да бъде събрана в един ред регистрацията, тъй
като тя е с еднакъв срок и независимо от правните основания, но е
едно и също действие, което се извършва от Централната
избирателна комисия, а именно регистрацията на партиите и
коалициите.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има някои чисто технически
грешки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, колега
Дюкенджиева, тези неща ще бъдат оправени преди да бъде
подписано решението и качена хронограмата.
По стр. 7, колеги? По стр. 8, колеги? По стр. 9, колеги? По
стр. 10, колеги? По стр. 11, колеги? По стр. 12, колеги? По стр. 13,
колеги? По стр. 14, колеги? По стр. 15, колеги? Ако няма по стр. 15,
стр. 16, колеги! Стр. 17, колеги! Стр. 18, колеги! По стр. 19? Няма
бележки.
Приема ли докладчикът да бъде не „орган“, а „органите по
чл. 150, ал. 3 от Конституцията на Република България“? Да,
благодаря.
Колеги, не виждам предложения освен последното, което
беше прието, и забележките относно технически грешки, които има
в хронограмата.
С това подлагам на гласуване хронограмата, колеги.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Проектът за решение е: Приема
хронограма за изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Моля,
гласувайте.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
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Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1949-НС.
Колеги, продължаваме с точка шеста от дневния ред:
Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
Колегата Ганчева в момента не е тук.
Преминаваме към точка седма:
Точка 7. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Колега Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане за изплащане на
възнаграждение от Общинска избирателна комисия – Карлово. Иска
се възнаграждение за едно дадено дежурство – на 13.01.2021 г. – от
председател и един член, както и за проведено заседание на
14.01.2021 г., на което са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и деветима членове.
Към искането са приложени всички изискуеми документи, а
именно: протокол от проведеното заседание, изпращане на
становище до Административен съд – Пловдив, и взето решение от
Общинска избирателна комисия – Карлово. Също така е приложена
счетоводна справка и контролен лист.
Затова предлагам исканото възнаграждение да бъде
одобрено.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване одобрението на възнаграждението на ОИК –
Карлово.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал

26
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Арнаудов, за следващия Ви доклад.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-27-10 от 20.01.2021 г. е постъпило искане от
Общинска избирателна комисия – Ветово, за изплащане на
възнаграждение за едно дежурство, дадено от председателя на
Общинската избирателна комисия – Ветово, за изготвяне и подаване
до съда на молба заедно с допълнителни съображения по
административно дело. Съдът е Върховен административен съд –
София, тъй като ОИК – Ветово, няма да изпрати представител, който
да се яви лично в гр. София по делото.
Приложена е разпечатка от сайта на Върховния
административен съд за насрочване на съдебно заседание по делото,
както и справка за даденото дежурство. Изготвени са контролен лист
и счетоводна справка.
Затова
предлагам
да
бъде
изплатено
исканото
възнаграждение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване изплащането на възнаграждението на
Общинска избирателна комисия – Ветово.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред:
Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали ще намерите два проекта за
обжалване на решение на Софийския районен съд. Първата
касационна жалба е срещу решение по дело № 4714/2020 г. Първо
ще ви докладвам накратко решението.
На 18.01.2021 г. е постъпило решение на Софийски районен
съд, 134 състав. С решението се отменя решението на Централната
избирателна комисия, с което сме наложили имуществена санкция в
размер на 2000 лв. на ПИК.нюз ЕООД. За да отмени решението на
Централната избирателна комисия съдът е приел, че в хода на
административнонаказателното
производство
са
допуснати
съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в
съставянето на акта за установяване на административното
нарушение в отсъствие на нарушителя, което е нарушение на
разпоредбата на чл. 40, ал. 1. Виждате, в жалбата излагаме
съображения защо не сме съгласни с този извод.
На второ място, съдът е приел, че административнонаказващият орган е допуснал и съществено нарушение на
процесуалните правила, изразяващо се в нарушение на разпоредбата
на чл. 51, ал. 1 буква „б“ от ЗАНН, а именно, съгласно която
длъжностно лице, което е съставило акта за установяване на
административно нарушение или е свидетел по него, не може да
участва в издаването на наказателните постановления. По-скоро се
визират колегите Стефанова и Арнаудов – че са участвали в
гласуването на решението, с което сме наложили имуществената
санкция, и едновременно са свидетели по акта. Съответно
изразяваме съображения с несъгласие с този извод на съда.
На трето място, съдът счита, че няма пълна идентичност
между решението, с което сме наложили имуществената санкция, и
отразеното в протокола. Изразяваме също така доводи за
неправилност на този извод, тъй като в протокола от проведеното
заседание съответно се отразяват и допълнителни разисквания,
мнения на членовете на Централната избирателна комисия по повод
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обсъждането на предложения проект за решение от колегата
докладчик.
В решението се съдържат също така и доводи по същество на
спора, независимо от процесуалните нарушения, като според съда
забраната на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс засяга единствено
огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по
повод предстоящи избори, но не и публикуването на предварителни
прогнозни такива резултати. Съответно излагаме съображения за
несъгласие с този довод на Софийски районен съд.
Предлагам да обжалваме решението и да гласуваме
касационната жалба.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви и
втората касационна жалба. Тя е срещу Решение № 4716. То е
постановено от същия съдебен състав на Софийския районен съд,
134 състав, съответно и решението е идентично, и касационната
жалба - също.
Поради това мисля да не ви докладвам в подробности, както
самото решение, така и касационната жалба, тъй като те са
идентични.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Бойкинова.
Виждате проекта за касационна жалба. Взети са предвид
всички обстоятелства.
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Ако няма предложения, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви решение на
Административен съд – София-град, с което е потвърдено решение
на Софийския районен съд, с което е отменено решение на
Централната избирателна комисия, с което сме наложили глоба в
размер на 2000 лв. на Красимир Данчев Каракачанов, съответно сме
осъдени и за разноски за видеотехническа експертиза за сумата от
286,03 лв., както и 500 лв. разноски за адвокатско възнаграждение.
Решението на Софийския районен съд съм ви го докладвала,
съответно ние сме го обжалвали. Със същите мотиви е потвърдено
от Административен съд – София-град, а именно, че актът за
установяване на административно нарушение е съставен в
отсъствието на нарушителя, както и за наличие на смесване на двата
вида административнонаказателна отговорност
– личната
отговорност и качеството на представляващ.
Докладвам го за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Бойкинова. Това е за сведение и запознаване на Комисията.
Имате ли друг доклад, колега Бойкинова? Заповядайте,
колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Имам още един доклад. Докладвам
ви писмо с вх. № НС-02 от 13.01.2021 г. Би трябвало да е качено във
вътрешната мрежа в предишно заседание на Централната
избирателна комисия и то е адресирано на вниманието на
председателя на Централната избирателна комисия с копие до

30
президента на Република България и е относно интервю, дадено от
колегата Димитров по Българското национално радио на
11.01.2021 г.
В тази връзка към председателя на ЦИК е поставено питане:
влиза ли в задълженията на членовете на ЦИК даване на изявления
по Българското национално радио и съответно да се предприемат
необходимите мерки за освобождаване на колегата, в случай че това
представлява неизпълнение на задълженията му като член на
Централната избирателна комисия.
Питането
е
от Н. М.,
който се представя като администратор на фейсбук група
„Граждански форум – Промяна“.
Както ви казах, интервюто е от 11.01.2021 г. Аз съм го
изгледала. Изрично колегата Димитров обявява, че го дава в негово
лично качество и всеки има право на свобода на изразяване на
мнението му. Не само че не е забранено, но напротив – това е едно
основно право на всеки гражданин. Колегата Димитров е експерт по
изборно законодателство, преподава в Софийския университет
„Изборни системи“ и към настоящия момент след даденото интервю
е избран за говорител на Централната избирателна комисия.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Бойкинова, имате ли други доклади в тази точка? Не, благодаря.
Колегата Ивков също е докладчик в тази точка. Заповядайте,
колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен да остане за сведение
дотолкова, доколкото Централната избирателна комисия не е
органът, който може да предприема каквито и да е действия по
санкциониране на някой от членовете й.
В същото време държа да кажа, че изобщо не споделям
изложеното от колегата Бойкинова като мотиви в това отношение.
Иначе съм съгласен с предложението й да остане за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Ивков. Ако искате, продължете в точката от дневния ред, за
да приключим с тази точка.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Пристигнала е призовка с вх. № ЕП-08169 с едно решение на Софийския районен съд, с което е отменено
Решение № 561-ЕП на Централната избирателна комисия, с което е
наложена глоба на Р.К.Р. в размер на 2000 лв. и глоба в размер на
1000 лв. на основание чл. 173, ал. 2 от Изборния кодекс.
Предлагам това решение за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Друго
предложение извън предложението на колегата Ивков има ли?
Ако няма други предложения, връщаме се към точка шеста от
дневния ред, с която ще приключим сутрешната част. След това ще
дам почивка на колегите и ще продължим по-късно.
Колега Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин
председател! Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-01-4 от
21.01.2021 г. Това всъщност е информация от Министерството на
външните работи, че е сформирана работна група „Избори“.
Приложена е заповедта на министъра, включително и контактите на
всички членове на работната група, както е посочен и е-mail за
кореспонденция.
Докладвам го за сведение, запознаване и ще бъде
предоставено на разположение на членовете на Централната
избирателна комисия.
Докладвам вх. № НС-04-01-5 от 21.01.2021 г. Колеги, това е
писмо, което аз съм докладвала вече. Пристигнало е на е-mail на
Централната избирателна комисия. То е от гражданин в Германия
във връзка с това, че не са били поканени на срещата с президента
относно гласуването извън страната и българските граждани извън
страната. Адресирано е до всички наши дипломати в Германия,
съответно до Министерството на външните работи, до президента.
Пристигнало е с грама от посолството ни в Берлин.
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Докладвам го за сведение.
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали се
намира един текст, който е под формата на разяснителна
информация. Вчера беше обсъден по работни групи. Предлагам ви
да го изпратим с придружително писмо до Министерството на
външните работи за разпространение сред българските граждани
извън страната, тоест, до българските общности с оглед
информиране за предстоящите избори на 4 април 2021 г.
Правя си корекция с оглед доклада ми преди малко. Вече има
сформирана работна група и практиката е по време на произвеждане
на избори да изпращаме материалите до работната група. Така че
предлагам придружителното писмо да е адресирано не до
министъра, а до постоянния секретар на Министерството на
външните работи и да бъде достояние чрез представените е-mail-и за
контакти на работната група „Избори“.
Ако колегата, която е ръководител на разяснителната
кампания – колегата Стефанова – не възразява, да ползваме тези
текстове в бъдеще по каналите за разпространение за разяснителна
кампания, която тя ще предложи, като предлагам при сформирането
на страницата, раздела за парламентарните избори, в съответния
раздел да бъде качен този текст, като той е началото на такива може
би регулярни информативни съобщения до българските граждани
извън страната с оглед информираност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате текста на информацията, която да бъде
предоставена за ползване от Министерството на външните работи и
съответно да бъде качена на нашата страница с оглед постъпващите
запитвания от български граждани за гласуването извън страната.
Това е информация за процеса по образуването на секциите и
гласуването, подаването на заявленията.
Имате ли някакви предложения, допълнения към този текст?
Ако няма, процедура по гласуване. Момент, извинявам се.
(Обсъждане извън микрофоните.)
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Колегата Ганчева, приемате ли предложенията?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Всички бележки приемам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Първо ще
гласуваме само информацията, защото тя трябва да бъде качена на
нашата страница. Писмото след малко ще го гласуваме.
Процедура по гласуване на текста.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с инициали на
колегата Ганчева е проектът на писмо до Министерството на
външните работи, с което да бъде препратена информацията и това
да бъде предоставено на българските общности, като, разбира се,
това да стане чрез дипломатическите и консулски представителства.
Имате ли предложения по текста или допълнения?
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Извинявайте, „да предоставите на
дипломатическите и консулски представителства…“ да добавим „да
предоставите на ръководителите на дипломатическите и консулски
представителства…“
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добре. Съгласна съм с всички
бележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване текста
на писмо до министъра на външните работи.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
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Предложението се приема.
На последно място да гласуваме протоколно решение, с което
информацията да бъде качена на нашата страница, като, разбира се,
в тази връзка така, както вече беше обсъдено, да бъде обособена
вече рубриката за гласуване в изборите за народни представители с
подрубриките, както и в останалите случаи.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В тази връзка вече предлагам да се
обособи рубрика „Избори за Народно събрание – 2021 г.“ с
подрубрики „Указ на президента“, „Методика“ и това, което
гласувахме сега. Постепенно да започнем да ги попълваме. Ще
последва и „Въпроси и отговори“ и т.н.
Освен това предлагам горе вдясно, там, където обявяваме
заседанията и други, да паднат сините допълнения за нашите
предложения към закона. Тях ги има долу в архива. Целта е да се
освободи място, за да попълваме там важна информация в горното
дясно каре. Сега да започнем попълването на рубриката за
предстоящите парламентарни избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на
колегата Чаушев.
Да гласуваме протоколно решение за обособяването на
съответните рубрики така, както бяха представени от колегата
Чаушев за изборите за Народно събрание.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
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Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това прекъсвам сутрешната част на
нашето заседание. Давам почивка до 14,30 ч., когато ще продължим
с останалите точки от дневния ред.
Почивка до 14,30 ч.
(след почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам следобедната част на днешното заседание.
Тъй като по точка 9 докладчикът в момента го няма в залата,
продължаваме с точка десета от дневния ред
Точка 10. Доклади по административнонаказателни
преписки.
Колега Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-08-103/1 от 18.01.2021 г. е
получено съобщение с приложено към същото решение от
15.12.2020 г. на Софийския районен съд, постановено по НАХД
15321/2019 г. С цитираното решение е отменено Решение № 557-ЕП
от 18.07.2019 г. на ЦИК, с което на телевизия ЕВРОКОМ е било
наложено административно наказание имуществена санкция в
размер на 2000 лв. за нарушение на чл. 180, ал. 1 от Изборния
кодекс.
Колеги, както знаете, това решение подлежи на обжалване в
14-дневен срок от получаването му. Все още сме в срока за жалба.
Запознавайки се обаче подробно с мотивите на решението, аз ще ви
предложа същото да не бъде обжалвано, тъй като наистина, както е
приел и съдът, при приемането на нашето решение за налагане на
административно наказания на телевизия ЕВРОКОМ сме допуснали
съществено процесуално нарушение, което няма как да бъде
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отстранено. Но става дума за следното. Знаете, че доставчиците на
медийни услуги имат задължение да качват на своите интернетстраници
информация
за
договорите,
включително
и
безвъзмездните, които са сключили с участниците в изборния
процес.
За съжаление в случая Централната избирателна комисия е
наложила наказание на телевизия ЕВРОКОМ, без да изчака
изтичането на крайния тридневен срок, в който следва да бъде
изпълнено това задължение. Конкретно нашето решение е с дата
22.05.2019 г. На същата дата е сключен договорът между телевизия
ЕВРОКОМ и съответния участник в изборния процес, но ние сме
наложили наказанието на 24.05.2019 г., въпреки че срокът реално
изтича на 25.05.2019 г., поради което съдът е приел, че на практика
ние сме образували преждевременно една проверка, без да е изтекъл
крайният срок за изпълнение на задължението на субекта.
Поради това аз ще ви предложа да не обжалваме това
решение, тъй като не смятам, че има някакви изгледи за успех.
В тази връзка съм изискала и становище от юрисконсултите
от Дирекция „Администрация“. Подробното становище е качено във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали, подготвено от главен
юрисконсулт Милена Радославова, което е в смисъла, изложен погоре от мен.
Ако има друго предложение, все още има срок. Предлагам да
обсъдим нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Иванова. Има ли друго
предложение?
Уважаеми колеги, ако има коментари, молбата ми е да бъдат
направени на микрофон. Има ли други предложения? Не виждам.
Колега Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Уважаеми колеги, в рамките на настоящата точка 10 ви
докладвам за сведение постъпило с вх. № МИ-09-52/1 от
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20.01.2021 г. – постановление от 11.01.2021 г. на районен прокурор
от Районна прокуратура – Велико Търново, по досъдебно
производство № 489/2020 г.
С постановлението е прекратено досъдебното производство.
То е образувано срещу лице, което е гласувало в гр. Лясковец по
време на местните избори. Лицето се е регистрирало с постоянен и
настоящ адрес на 02.05.2019 г., тоест, шест дни след изтичането на
шестмесечния срок преди произвеждането на изборите и в мотивите
си прокурорът е приел, че липсва съставът на чл. 168, ал. 1 от
Наказателния кодекс, тъй като фактът, че в подписаната декларация,
представена пред секционната избирателна комисия, лицето не е
вписало нито постоянен, нито настояща адрес, потвърждава, че не е
бил запознат с факта, че е изтекъл шестмесечният срок от промяната
на адреса му.
Прокурорът приема, че липсва умисъл за престъплението по
чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс, поради което е прекратил
преписката.
Докладвам постановлението за сведение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладът е за
сведение. Друго предложение има ли? Няма друго предложение.
Колеги, преминаваме към точка единадесета от дневния ред:
Точка 11. Отговори на въпроси на граждани.
Колега Николов, моля, продължете.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали можете да видите
въпрос, постъпил с вх. № МИ-22-26 от 18.01.2021 г. Гражданинът
пита дали може да гласува със смартфон или чрез изпратен е-mail за
избори 2021 г.
Подготвил съм много кратък отговор, който е под № 4974 във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали, и с него накратко
отговаряме, че на предстоящите избори за Народно събрание
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действащият Изборен кодекс не позволява гласуване чрез телефон
или чрез изпратен е-mail.
Това предлагам да отговорим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате проекта на отговор на колегата Николов. Има ли
други предложения?
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Вторият въпрос е постъпил от
господин Красимир Чакъров. Можете да го видите във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали. Той ни уведомява, че има различен
постоянен и настоящ адрес и пита как би могъл да гласува по
настоящия си адрес.
В краткия отговор, който съм подготвил, който можете да
видите, уточняваме, че за предстоящите избори за народни
представители би могъл да гласува по настоящия си адрес, ако
подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден по
образец, който предстои Централната избирателна комисия да
утвърди. Как се подава заявлението – съответно също уточняваме –
по настоящия адрес, възможно е и електронно заявление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате отговора, подготвен от колегата Николов. Има ли
предложения във връзка с текста?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият въпрос е постъпил от
господин
Т. Т.
с вх. № НС-22-27 от
18.01.2021 г.
Господин Т.
пише: „Бих искал да попитам как аз и моето
семейство бихме могли да гласуваме в Германия.“ В отговора, който
съм подготвил и който можете да видите във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали, всъщност съм възприел вече утвърдения,
бих казал, образец на отговор на подобни въпроси, какъвто
обсъдихме на предишното заседание. Уточняваме, че е възможно не
по-късно от 25 дни преди изборния ден да подаде писмено заявление
по образец, утвърден от Централната избирателна комисия,
подписано саморъчно или да го подаде лично или чрез писмо до
съответното дипломатическо и консулско представителство.
Уточняваме, че може да се подаде и електронно заявление за такова
гласуване през интернет-страницата на ЦИК. Същото така в
изборния ден, ако не е подадено заявление, избирателят би могъл да
се яви в избирателна секция и да гласува, като подаде декларацията
по образец пред секционната избирателна комисия.
Също така предлагам добавката, която възприехме на
предишното заседание: „В случай че сте подали заявление и сте
включен в избирателен списък за гласуване извън страната, ще
бъдете служебно заличен от избирателния списък по постоянния Ви
адрес в България, без да е необходимо да предприемате действия за
това.“
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има думата
колегата Йосифова.
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, имам същата бележка, като в
предното писмо – „интернет-страницата“ да се добави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има думата
колегата Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Абстрактните текстове не вършат работа
тук, в случая поне по отношение на Германия. Защо? Не е
достатъчно да се подаде електронно заявление. Трябва Германия да
разреши да се откриват секции в Германия. Предвид натрупаната
практика от десетина години, много трудно се разкриват секции в
Германия. И то по изключение, и то в последния момент.
Така че тези уточнения трябва да бъдат вкарани в този текст
поне по отношение на нашите граждани в Германия – че не всичко
зависи от Централната избирателна комисия. Ние имаме две – три
неизвестни поне към настоящия момент. Първо, не знаем дали
Германия ще разреши въобще да се гласува извън дипломатическите
и консулски представителства и дори и гражданинът да подаде
заявление, може да няма разкрити секции. Това искам да кажа поне
по отношение на Германия, а не, че може въобще.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Чаушев. Това би трябвало да влезе като текст – „в случай че
бъдат разкрити секции…“.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И да си проверяват страницата дали са
разкрити или не поне по отношение на Германия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Там има
разрешителен режим и с оглед на това е възможно да не бъде
допуснато разкриването на секции, поради което няма как и да
гласуват.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: А не да обвиняват ЦИК, защото това,
което се вихри напоследък, е ЦИК да обира парсата на всички
институции за последните пет години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Чаушев.
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Колега Николов, мисля, че няма проблем да бъде включен
такъв текст?
Други предложения има ли – редакционни или за добавяне на
текст?
Ако няма, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева);
против – няма.
Предложението се приема.
Колега Николов, имате ли още доклади? Заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, моля да видите
въпрос с вх. № Н С-22-36 от 21.01.2021 г. Гражданката заявява, че
постоянният и настоящият й адрес е в гр. София, но в периода 3 11.04.2021 г. ще бъде на априлска ваканция в гр. Поморие. „Имаме
ли опция да гласуваме в Поморие. Ако да, какво трябва да се
направи?“
Отговорът, който съм подготвил, създава две опции. Той е
следният: „Във връзка с постъпилото писмо отговаряме, че в
предстоящите избори за народни представители при условие, че
постоянният и настоящият Ви адрес е в гр. София, можете да
гласувате в гр. Поморие с удостоверение за гласуване на друго
място, ако сте кандидат за народен представител, член на ЦИК или
на РИК или наблюдател, както и ако сте член на секционна
избирателна комисия в гр. Поморие – без удостоверение. Съответно
другата възможност за гласуване в гр. Поморие е да промените
настоящия си адрес в този град, като в тази случай следва да
подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия
Ви адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден по образец.“
Втората опция е свързана с обстоятелството, че липсва
уседналост за предстоящите избори. Сега сме месец януари,
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изборите са на 4 април. Дали тя ще реши да си промени настоящия
адрес е друг въпрос. Това са двете опции, които предлагам на
вашето внимание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението за текст на писмо от колегата Николов.
Има ли други предложения или допълнения към този отговор?
Колегата Йосифова има думата.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Предлагам в първия параграф – всичко
е вярно – само да се подчертае „само, ако сте кандидат за народен
представител …“. Още повече да се подчертае.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Николов? Приемате?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да, съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Други
предложения? Няма.
Процедура по гласуване на текста на писмото.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № НС-22-29 от 18.01.2021 г. е постъпило
писмо
по
електронната
поща
от Г. Б., което е
адресирано до президента, до министър-председателя и до нас. С
това писмо господинът ни дава идея за електронно гласуване, която
представлява изработването на сайт за гласуване, който да приема
всякакви установени начини за разпознаване на гражданите, като
той предлага това да става чрез регистрацията за електронно
банкиране.
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Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Арнаудов.
Има думата колегата Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
можете
да
видите писмо
от Й. Д. С.,
живущ в гр.
Ямбол, който ни предлага някои интересни предложения за
усъвършенстване на изборния процес основно в изборния ден,
свързани с преброяването, машинното гласуване, заснемането с
телефони.
Първоначално мислех да го докладвам за сведение, но мисля,
че е удачно да му изпратим писмо с благодарности, че ще бъдат
обсъдени неговите предложения, ако смятате за удачно, и да мога да
го изготвя и да ви го предложа като текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Писмото е
качено във вътрешната мрежа?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Да, писмото е качено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Писмото е
качено. Колеги, минута за запознаване с писмото и вече да решим
дали да остане с оглед обсъждането на принципните решения или да
бъде подготвен отговор.
Вие считате, че не е необходимо да се изпраща или?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Не, считам, че може да се изпрати един
кратък отговор, че ще бъде обсъдено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Йосифова.
Ако няма други предложения, предложението е за кратък
отговор на подателя на писмото до Централната избирателна
комисия.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч
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Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Колегата Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, с
вх. № ЧМИ-06-4 от 15.01.2021 г. сме получили запитване от
секретаря на община Мъглиж. Става въпрос за актуалните адреси на
партиите във връзка с консултациите, поради което, колеги, ви
предлагам да гласуваме едно протоколно решение да качим едно
съобщение на нашата интернет-страница, в което да дадем отново
актуалните адреси на парламентарно представените партии и на
коалицията, която е в Европейския парламент.
Има проект на съобщение, качен във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Дюкенджиева.
Процедура по гласуване на протоколното решение за качване
на информация относно актуалните адреси на политическите партии
и на лицата за контакти.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, колега Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин председател, уважаеми
колеги, с вх. № НС-10-4 от 18.01.2021 г. и НС-10-5 от 19.01.2021 г.
сме получили писма във връзка с изборните книжа за изборите за
народни представители.
Докладвам ви ги на този етап за сведение. Всички приети
изборни книжа ще ги публикуваме на интернет-страницата си.
Благодаря. Нямам повече доклади.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви и
аз, колега Дюкенджиева.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, с писмо с вх. № НС-22-35 от
20.01.2021 г., което трябва да е качено във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали, сме получили въпрос от лице по
електронната поща, което се е нарекло Д. Т., и гласи:
„Ще ми бъде ли отнето правото на глас, тъй като поради
физиологични и психологични причини не понасям да съм с покрито
лице??? Има ли друга алтернатива за гласуване? Имам ли, без да си
причинявам жестокия дискомфорт и панически страх от задушаване
от хора без лица. Ще ми бъде ли отнето правото на глас?“
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Ивков. Остава за сведение.
Колеги, давам пет минути почивка.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря Ви, господин
председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали има
едно
писмо, пак от госпожа М., в което
тя по същество задава три въпроса. Входящият номер на писмото е
№ НС-22-28/1 от 21.01.2021 г.
Първият въпрос е дали е спазено изискването на чл. 58а от
Закона за електронното управление. Да бъде изпратена техническата
спецификация за провеждане на обществената поръчка за машините
на Държавната агенция „Електронно управление“ за съгласуване.
Вторият въпрос по същество е кой извършва одит и проверка
на дейностите, които се извършват в изчислителните пунктове към
РИК и ЦИК от „Информационно обслужване“ АД.
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Третият въпрос, както го разбирам, дали се предвижда в
големите секции с над 1000 избиратели да работят паралелно две
или повече машини.
Предложеният отговор е следният. На първо място,
техническа спецификация за провеждане на обществената поръчка е
изпратена на Държавна агенция „Електронно управление“ по
предвидения в чл. 58а от Закон за електронното управление ред.
Това го съгласувах с колегата Желязков. Извади ми съответните
доказателства за извършването на тези дейности.
Дейностите, които се извършват от „Информационно
обслужване“ АД в изчислителните пунктове към РИК и ЦИК се
наблюдават от съответните секционни избирателни комисии,
районни избирателни комисии, Централната избирателна комисия и
наблюдателите, които присъстват там.
А редът и условията за машинното гласуване – предполагам –
ще бъдат уредени от Централната избирателна комисия с решение,
което ние ще приемем в предвидените за това срокове.
Това е вариант за отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате подготвения отговор от господин Бояджийски във
връзка с повторното писмо, изпратено от госпожа М., която
поставя въпроси. Разбира се, аз лично считам, че една част от тези
въпроси не се отнасят към Централната избирателна комисия и те би
трябвало да бъдат насочени отново към Държавна агенция
„Електронно управление“. Но в крайна сметка господин Бояджийски
е подготвил отговор, който се надяваме, че ще удовлетвори
питанията от страна на госпожата.
Това, което аз може би намирам, че не е съвсем точно и може
би трябва леко да се прецизира, е вторият абзац, че „дейностите,
извършвани от „Информационно обслужване“ АД в изчислителните
пунктове към РИК и ЦИК се наблюдават в съответните стаи на ЦИК
и РИК и присъстващите там наблюдатели“. Втората част от
изречението нещо не ми се връзва. Може би трябва уточнение, че
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наблюдателите имат възможност да наблюдават работата на
„Информационно обслужване“ АД в изчислителните пунктове в
РИК, където те имат възможността да наблюдават процеса по
въвеждането на данните от страна на СИК. Въвеждането на данните
от протоколите реално става в районната избирателна комисия. Там
се въвеждат. Може би тук „дейностите, извършвани от
„Информационно обслужване“ АД по въвеждане на данните от
протоколите на секционните избирателни комисии в изчислителните
пунктове към РИК, има възможност да бъдат наблюдавани от
присъстващите наблюдатели.“ Няма пречка да присъстват и в ЦИК,
но тук не се въвеждат данните от протоколите на СИК –
първоначалното въвеждане, за което явно става въпрос от страна на
госпожа
М.
– от
членовете на СИК, които пренасят
протоколите и изборните книжа. Нещо в този смисъл да бъде, за да
можем съвсем ясно да посочим и какъв е процесът, защото това
също е хубаво да е изчистено като въпрос.
Но тя счита, че една част от въпросите, които е задала, са към
нас. В тази връзка правилно колегата Бояджийски е подготвил този
отговор, за да можем ние все пак да й отговорим в частта, в която
имаме някаква компетентност да се произнесем.
Ако колегата Бояджийски се съгласява с това, колеги, имаме
ли други предложения?
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева);
против – 1 (Ерхан Чаушев).
Предложението се приема.
Друг доклад имате ли, господин Бояджийски? Не. Благодаря
Ви.
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Тъй като по т. 9 от дневния ред колегата Солакова я няма в
момента в залата, тъй като подготвя определена преписка. Веднага
ще върна точката, щом тя влезе в залата.
Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред:
Точка 12. Разни.
Колега Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Ще докладвам съдържанието на едно писмо, което е
отговор на запитване
от господин
Ф. Р.,
което ви
представих за запознаване преди седмица. Отговорът е рутинен.
Въпросът е кои ще бъдат кандидати на следващите избори и как
може да получи в структуриран вид списъка на кандидатите.
Отговорът е във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали. Той е от 7 – 8 реда:
„Във връзка с Ваше писмо Ви уведомяваме, че изборите за
Народно събрание са насрочени за 4 април 2021 г. Регистърът на
кандидатите в тези избори ще бъде публично достъпен на интернетстраницата на ЦИК 30 дни преди изборния ден, когато приключва
регистрацията на кандидатските листи. На интернет-страницата на
ЦИК в секция „Архив“ регистърът на кандидатите е достъпен в
машинно четим вид.“
Всъщност срокът е 32, но имаме два дни, в които можем да
правим корекции. Това е, което него го интересува. Не мисля, че има
нещо спорно в текста. Просто трябва да го приемем с протоколно
решение, за да можете да го подпишете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, може би достъпният регистър на кандидатите ще бъде готов
не 30 дни преди изборния ден, тъй като до 32-ия ден е
регистрацията, след което трябва да бъде извършена проверката и по
нашата хронограма, която приехме, това са 27 дни преди изборния
ден. В тази връзка броят на дните би трябвало да бъде променен от
гледна точка на това, че проверката изисква определено време и
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когато приключва регистрацията. И тъй като регистрацията става в
районните избирателни комисии, тя става по-рано. В този случай
ние ще обявим вече на страницата окончателните листи такива,
каквито са след изтичане на срока за регистрация.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ако към датата на провеждане на
изборите има машинно четим вид, което аз ще проверя в
„Информационно обслужване“ АД, ще му ги изпратя. Ако ги няма,
няма да ги изпращам. Това, което съм написал, е, че той е достъпен,
но след изборите. В този вид да бъде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това е
дотолкова, доколкото, ако няма питане за листите от предходни
избори, така написано, това би означавало, че отговаряме на нещо,
за което той не ни е запитал. А би трябвало да му кажем, че след
изборите кандидатските листи ще бъдат в еди-коя си страница в
машинно четим формат.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Така започвам: „В машинно четим
формат ще бъдат достъпни в секция „Архив“….“ Няма и да пиша
срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, с тези
изменения и допълнения, които докладчикът приема, има ли други
предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
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,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Имате ли друг доклад в тази точка, колега Димитров?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само да ви държа в течение на
другото писмо, което искаше някакви данни, свързани с базата, с
която работи IFES, след като приключа прегледа на всичките
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страници – те са 60 – ще ви докладвам какво е горе-долу
съдържанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
господин Димитров.
Уважаеми колеги, преди да продължим с т. „Разни“ връщам
към точка девета от дневния ред:
Точка 9. Доклади по административни преписки.
Давам думата на колегата Солакова, която ще докладва
подготвен отговор по административна преписка.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам писмо
до министъра на финансите във връзка с подготовката на изборите
за народни представители. То е с вх. № Н С-04-1 от 15.01.2021 г.
Както е обсъдено в работната група, ви предлагам
окончателната редакция на писмото. То е качено във вътрешната
мрежа. Моля да се запознаете и особено внимание да обърнете на
последните абзаци. Към настоящия момент не всички дейности
могат да бъдат категорично предвидени с оглед и на внесения и
разглеждан в Народното събрание законопроект.
Моля да видите в частта на Централната избирателна
комисия предложенията, които да изпратим до министъра на
финансите и те да бъдат включени в проекта на ДМС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, запознахте се с проекта на писмото-отговор до министъра на
финансите.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (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, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева);
против – няма.
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Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, че преди
започване работата на Централната избирателна комисия и на
общинските избирателни комисии за подготовка и произвеждане на
частичните избори за кметове на 28.02.2021 г. се обърнахме до
министъра за здравеопазването с молба за инструкции и указания в
тази връзка за осигуряване и гарантиране живота и здравето на
всички участници в частичните избори. Препратихме допълнително
молбата на секретаря на община Криводол и напомнихме за нашата
молба. Освен това от община Мъглиж бяха адресирали писмото до
министъра на здравеопазването и до нас на свое собствено
основание.
Получено е писмо с вх. № ЧМИ-04-3 от 20.01.2021 г.
Писмото е от министъра на здравеопазването, адресирано е до
председателя на Централната избирателна комисия, до временно
изпълняващия длъжността кмет на община Мъглиж, както и до
секретаря на община Криводол. Това са само двете общини, в които
има избори. Освен тях още в десет общини има насрочени частични
избори.
В тази връзка аз ви предлагам да изпратим писмо до
кметовете на общините и до общинските избирателни комисии, там,
където има насрочени частични избори, включително да
преповторим Мъглиж и Криводол, това писмо с основни указания и
насоки за осигуряване на здравословни условия и гарантиране на
живота и здравето при произвеждане на частичните избори за
кметове на 28.02.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
проекта за писмо.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на 18.01.2021 г. в ЦИК
постъпи писмо от изпълнителния директор на Националното
сдружение на общините в Република България госпожа С.
Г.,
която
във
връзка
с организационно-техническата
подготовка на изборите за народни представители предлага да се
проведе среща между представители на ЦИК и на НСОРБ, за да
бъдат обсъдени актуалните въпроси.
Много е вероятно тази среща да е и във връзка с
провеждането на онлайн работни срещи с участието на експерти и
секретари на общини и всички лица, които са ангажирани с
подготовката и произвеждането на изборите. Тези срещи са
традиционни. Предложението в писмото е за 25 или 26 януари. Но
разбирам, че има и допълнително уточнение – предложение за
провеждане на срещата на 05.02.2021 г.
Във вътрешната мрежа е подготвен проект на писмо до
Националното сдружение на общините в Република България.
Предлагам да приемем предложението за провеждане на среща и да
предложим тази среща да бъде проведена в Централната
избирателна комисия с участие на представители на НСОРБ. Нямам
нищо против и на 05.02.2021 г. Ако няма уточнен час, ще напишем,
че в оперативен порядък ще уточним часа на провеждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така.
Междувременно след постъпване на писмото се обадиха от
Националното сдружение на общините в Република България с
молба да бъде преместена срещата, тъй като тогава ще бъде и поползотворна и ефективна, с оглед на което считам, че няма пречка
ние –така или иначе, сме в активен период – ще работим и няма
проблем да бъде проведена срещата и в петък, 05.02.2021 г.
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Затова в тази връзка да бъде и отговорът на Централната
избирателна комисия, а пък вече да бъде уточнен допълнително само
часът. Виждате писмото, което е подготвено от колегата Солакова.
Ако нямате възражения по теста с добавката, че няма да бъде
на 26 януари, а на 5 февруари, процедура по гласуване.
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, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка дванадесета от дневния ред:
Точка 12. Разни.
Има думата колегата Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-22-23/1 от
20.01.2021 г. Писмото е от Я. А.
и с него ни благодари за
отговора, който му предоставихме с писмо от 19.01.2021 г.
Едновременно с това Я. А. обръща внимание,
че технологиите
вече са толкова развити, че все повече институции гласуват
електронно.
Докладвам това писмо за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Войнов.
Преминаваме към колегата Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-06-154 от 19.01.2021 г. е
постъпило едно писмо от кмета на община Симеоновград във връзка
с отваряне на запечатано изборно помещение, в което се съхраняват
изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за
кметове от 2015 г. Предали са ги на Държавен архив и ни
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уведомяват за това, като са приложили две заповеди на кмета за
назначаване на комисиите, както и два протокола на комисиите
плюс акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на
съхранение.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Арнаудов.
Колегата Николов има думата.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! На първо място ви докладвам молба, която е постъпила
от госпожа
В.
с вх. № ЦИК-11-9 от 15.01.2021 г. на
електронната поща на Комисията. Също
госпожа В. ни е
изпратила и е-mail, с който изпраща молбата. С нея тя ни уведомява,
че желае на основание на общия регламент за защита на личните
данни да се заличат нейни лични данни от сайта на Централната
избирателна комисия.
Наистина се установи, че през 2015 г. по повод на изборите за
общински съветници и за кметове госпожа В.
е била адвокат и
представител на политическа партия. Подала е документи от нейно
име пред ЦИК и от тази гледна точка нейното име фигурира в
конкретен административен акт, който съм открил на страницата на
Централната избирателна комисия.
Считам, че молбата на госпожа В.
по принцип е
основателна, тъй като чл. 17 от Общия регламент за защита на
личните данни дава възможност за реализиране на така нареченото
право да бъде забравена, ако е отпаднала необходимостта от
предоставените вече лични данни.
Все пак обаче, тъй като молбата, както вече казах, е
представена в сканиран вид, бих предложил и предлагам да се
изпрати до госпожа В.
също електронно писмо, което съм
подготвил и можете да видите във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали за днешното заседание, с което я уведомяваме, че
следва да си подаде молбата със саморъчен подпис лично в
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Централната избирателна комисия или чрез квалифициран
електронен подпис. След като получим тази молба, ще пристъпим
към изготвянето на нарочен акт, с който уведомяваме госпожа
В.
, че молбата й е основателна.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има думата
колегата Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Аз съм на друго мнение. Мисля,
че не трябва да протакаме молбата на госпожа В.
И аз самата, и
други колеги неведнъж сме приемали и предавали документи на
партията, която тя е представлявала за регистрация в ЦИК. Госпожа
В.
ни е изпратила сканирана молба, в която молба е и нейният
подпис. В тази обстановка на COVID, не мисля, че трябва да
разкарваме гражданите да ни донесат в оригинал молбата.
Затова предлагам да уважим молбата й.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Николов, къде фигурират данните на госпожа В.,
за да знаем
откъде се иска нейното заличаване?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Данните на госпожа В.
са
включени в конкретен административен акт – решение на
Централната избирателна комисия № 680 – не мога да си спомня кой
номер – от 2015 г. във връзка с регистрация на кандидати за
общински съветници, което може да се види на нашия сайт.
Благодаря.
Предлагам тогава отново да изпратим това писмо, обаче да
включим едни допълнения, от които да става ясно от кои точно
документи желае да бъде заличен личният й адрес и личният й еmail, които са публикувани на страницата на Централната
избирателна комисия
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Николов, предлагам да оттеглите доклада и да бъде разгледан в
работна група, за да може оттук нататък да подготвим отговор, тъй
като сигурно няма да е единственото писмо и в случай, че постъпят
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такива други запитвания, Централната избирателна комисия да има
единна практика в тази насока. Мисля, че и друго такова заявление
беше постъпило в Централната избирателна комисия, а и да
проверим и по отношение на него какъв отговор беше даден.
В тази връзка предлагам да го оставим и да го обсъдим, след
което отново да влезе в зала.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не възразявам. Ще го представя на
първото работно заседание.
Имам още два въпрос, ако позволите, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
господин Николов. Да, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам за
сведение вх. № ЦИК-00-22 от 14.01.2021 г. в Централната
избирателна комисия на нашата електронна поща е постъпил
информационният бюлетин на Комисията за защита на личните
данни, който се публикува за месец януари 2021 г. Със
съдържанието му можете да се запознаете в общата папка, която
направихме миналата година във връзка с постъпването на подобни
бюлетини на Комисията за защита на личните данни четири пъти в
годината. Благодаря.
Вторият ми доклад също е за сведение. С вх. № ЦИК-11-7/1
от 20.01.2021 г. и на пощата на Централната избирателна комисия е
постъпило писмо-ултиматум от господин
П.,
който ни
уведомява, че фактически има съмнения за някакво извършено
престъпление във връзка със замяна на имоти, за което обаче е
уведомил прокуратурата и ни прилага също така документа, който е
входирал до прокуратурата на Република България.
Също така изказва мнение за публичната дискусия, която се
води в България.
Така че аз докладвам това писмо с цитирания входящ номер,
постъпило директно в Централната избирателна комисия, но
представляващо ксерокопие, за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
господин Николов.
Колега Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо,
получено от Секрeтариата на A-WEB във връзка с предстоящото
заседание на Деветия изборен борд, с което писмо се обръщат към
нас, ако имаме предложения, да им бъдат предоставени, за теми за
дневния ред на Деветото заседание.
Докладвам го за сведение. Ако прецените, че имаме някакви
теми, които можем да предложим, срокът е 31.01.2021 г., в който
трябва да бъде представена тази информация.
Докладвам ви с вх. № ЦИК-07-9 от 18.01.2021 г. писмо,
получено по електронната поща от Обучителния център, който вече
беше създаден миналата година – Втори обучителен център на AWEB в Индия – под ръководството на Индийската избирателна
комисия, като ни уведомяват, че ще бъдат проведени онлайн два
обучителни курса. Единият е на тема „Регистрация на
избирателите“, който ще бъде от 15 до 19 март 2021 г. Срокът за
регистрация е до 08.02.2021 г.
Вторият семинар е на тема „Изборни технологии“, който ще
бъде от 22 до 26 февруари 2021 г. Изпратена ни е програмата за
обучение и на двата семинара.
Докладвам го за запознаване, както и това, че ще бъде качено
в папка „Международна дейност“.
Докладвам ви писмо от Венецианската комисия – те са две
писма – с вх. № ЦИК-07-8/1, като са с един и същи текст, но във
второто писмо ни дават друг линк. Писмото е във връзка с това, че
Венецианската комисия актуализира базата данни и е даден линк, на
който да поверим дали данните за Централната избирателна комисия
на Република България отговарят.
Помолила съм администрацията да направи проверка. Ако
има промени, ще ги докладвам и ще изпратим такъв отговор.
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Предполагам, че ще има, защото едва ли е отбелязано името на
новия председател на комисията.
Засега го докладвам за сведение.
Докладвам ви за сведение две писма от Международния
център за парламентарни изследвания, с които ни напомнят още
веднъж за провежданите от тях обучителни семинари, които ще се
проведат от 8 до 12 февруари 2021 г. и от 1 до 5 март 2021 г. Аз съм
ги докладвала вече тези семинари, както казах. Това са
напомнителни писма.
Затова ви ги докладвам за сведение.
Докладвам ви с вх. № НС-18-1 от 18.01.2021 г. писмо, което
сме получили от неправителствената организация на Гана
„Доброволци за световен мир“, с което писмо те се обръщат към нас,
че биха желали да бъдат акредитирани като наблюдатели на
предстоящите избори, каквато е практиката и съгласно Изборния
кодекс.
Предлагам писмото да бъде изпратено до Министерството на
външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Цанева. Чухте предложението – писмото да бъде препратено
на Министерството на външните работи, който съответно да
прецени дали може да участват като наблюдатели.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Ивков, заповядайте в т. „Разни“.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Едната преписка, ако позволите, е с вх.
№ МИ-04-02-3 от 21.01.2021 г. и дойде по време на заседанието.

59
Това е писмо от Министерството на вътрешните работи, Областна
дирекция Велико Търново, с което ни задават въпрос: дали са дадени
нарочни указания в местните избори как да бъде процедирано от
СИК и ОИК в следната хипотеза. Когато в деня на местни избори
определено лице се намира в друго населено място, различно от това
по постоянен и настоящ адрес поради ангажимент в състава на СИК,
как да упражни правото си на глас, тъй като например чл. 34 от
Изборния кодекс не касае местните избори.
Аз ви предлагам, тъй като дойде и аз не съм отсъствал от
заседанието, да отговорим, че са давани указания, но указанията са,
че за едно лице, ако секцията, в която е член, не е в постоянния му и
настоящ адрес, не е имало право на глас. Явно това е същината на
въпроса. Тоест, дали сме позволили в тези избори, ако е член на
секция, да гласува, макар и извън постоянния си и настоящ адрес.
Ние такива указания не сме давали. Съдържат се указания в
обратната насока в Методическите ни указания и закона.
Ако приемете, без да видите един такъв отговор, ако не, ще
го подготвя за следващото заседание или пък, ако някой има нещо да
добави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
независимо че не е подготвен отговорът, дали да го приемем, че
указанията са точно в обратната посока, а именно, че членове на
секционните избирателни комисии, които не са имали постоянен или
настоящ адрес, тоест, уседналост, не отговарят на условията за
уседналост, не са могли да гласуват в изборите в даденото населено
място, където са назначени. Тоест, в секцията, в която те са били
назначени.
Съгласни ли сте да го гласуваме?
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
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Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Имате ли друг доклад, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, нямам друг доклад, но искам да взема
отношение по един въпрос.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Искам категорично да се разгранича от
думите и от всичко казано от говорителя на Централната
избирателна комисия в първото му интервю като говорител според
мен, уважавания от мен изключително много колега Димитров,
който е и мой добър колега и няма нищо лично. Считам, че е
действал не като говорител на ЦИК в интервюто, което е
публикувано във в. „24 часа“.
Там се правят политически внушения, там се взима
отношение по гласуване по поща или не, там се говори иронично за
дадени политически сили, стига се до там, че се предсказва и кои
сили ще влязат в следващия парламент и кои не. Казва се за кого ще
гласуват хората в секции под 300 души, стига се и до анализ на
падането на президента Тръмп.
Считам, че това са абсолютно недопустими неща. Считам
също така, че с това интервю допълнително е подронен и без това
силно разклатения напоследък авторитет на Централната
избирателна комисия.
Но тъй като съм безпомощен да направя нещо друго и всички
други предложения биха се бламирали, аз поне мога категорично
като член на Централната избирателна комисия да се разгранича от
цялото интервю и да кажа, че според мен не това е същността на
говорител на Централната избирателна комисия, като моята визия е,
че тази фигура трябва да може да обясни по един достъпен начин на
хората какво се извършва в ЦИК, какви са нейните решения,
смисъла, да разясни като специалист дадени неща от работата на
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Централната избирателна комисия, от провеждането на изборите,
съществени въпроси и т.н.
Но нито един от тези въпроси, които са засегнати в това
интервю, не касае тези теми. Считам, че е абсолютно недопустимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Няколко изречения за обяснение.
Това, че са ме представили като говорител, е техника на медията.
Интервюто е взето преди седмица и малко повече, трябваше да се
появи миналия петък. Като погледнете, ще видите, че се занимава с
насрочването на датата, когато тя не беше насрочена. Съжалявам, не
вярвам да съм обидил някого персонално. Ясно е, че оттук нататък
такива интервюта няма да има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Димитров. Благодаря и на колегата Ивков.
Колега Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз по дневния ред, уважаеми
господин председател.
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-177/1 от 20.01.2021 г.
Писмото е получено по е-mail и е на английски език. Не е дадено за
превод. Знаете моето мнение като член на ЦИК – винаги съм
държала така, както са и правилата, в момента на постъпването да
бъде дадено за превод. Все още мисля, че такива са ни действащите
правила за документооборота.
Но въпреки това ще си позволя с моите познания по
английски да ви преведа, тъй като няма време, за какво става въпрос.
Това е писмо, получено в рамките на Европейската мрежа.
Касае се за семинар, който ще се поведе на 20.09.2021 г. с
приложена програма за обмяна на гледни точки във връзка с
европейския екшънплан за демокрация, като комисията ще
презентира такъв екшънплан от 10 ч. до 11,30 ч. и ще има дискусия.
От 11,30 ч. до 13,00 ч. ще продължи обмяната на добри практики
между членовете в контекста на covid-19 кризата и нейното влияние
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върху свободните и честни избори и провеждането на честно и
демократично състезание, като към писмото е приложен един файл,
колеги, който е във вътрешната мрежа. По мои спомени аз си мисля,
че имаме кореспонденция. Но може би колегата Таня Цанева като
ръководител на групата ще вземе отношение. Има кореспонденция
на Централната избирателна комисия и дори мисля, че има и
нарочни писма с Министерството на външните работи в тази посока.
Съжалявам, че не съм извършила проверка. Но в последния момент
ми беше дадена преписката.
Така че аз ви предлагам към монета за сведение. Срокът за
потвърждаване за участие в семинара е 25.01.2021 г. Мисля, че това
е понеделник.
Не знам, уважаеми господин председател, ангажираността с
оглед предстоящите избори на Централната избирателна комисия на
28 и на 29.01.2021 г., когато ще са мероприятията, за които
докладвам, но не пречи, ако и колегата Цанева не възразява, да
възложи в рамките на ръководената от нея група проверка каква
кореспонденция има, да изследва въпросите и, ако е необходимо, да
попълним някаква информация или да изпратим до съответните
адресати – Министерството на външните работи или тази мрежа.
Това е моето предложение към момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема
госпожо Ганчева, мисля, че имаме достатъчно време. Нека да
проследим тогава каква е била кореспонденцията в тази връзка и,
ако е необходимо, тогава вече да го разгледаме. Така или иначе, в
рамките на следващите дни, тъй като сме в активен период както за
частичните избори, така и за изборите за народни представители, ще
имаме заседания, имаме достатъчно време, за да може и до
понеделник да вземем отношение. Разбира се, ако е необходимо,
можем да го дадем за превод. Но, доколкото разбирам, вътре се
съдържа определена информация за България – дали тя е подавана
от Централната избирателна комисия. Разбирам от колегата Ганчева,
че иска да разберем дали е давана от ЦИК или тя е предоставена от
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Министерството на външните работи или друг орган. В случай, че не
е предоставена от Централната избирателна комисия и ние имаме
протоколно решение да не участваме в мрежата, то тогава не считам,
че трябва да взимаме каквото и да било друго отношение, а и
участието в самия семинар и дискусията, която е предвидена,
считам, че няма пречка, тъй като това не представлява – поне от моя
гледна точка – участие в самата мрежа, тоест, като позиция от страна
на българската държава по въпросите, които се поставят, а
представлява проследяване на това, което се случва.
Но това е въпрос, който трябва да се установи. Колега
Цанева, ще Ви моля за следващото заседание да погледнете и да
видим докъде имаме проследяемост на тази преписка.
Колега Ганчева, имате ли други доклади?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, благодаря Ви, уважаеми
господин председател! Аз нямаше да докладвам това писмо, но си
позволявам, защото не съм подготвила отговор. Но въпреки това,
писмото е с вх. № НС-22-34 от 20.01.2021 г.
Господин
С.
П., доколкото виждам от е-mail, ако името съвпада с е-mail, се
обръща към нас със следните въпроси: къде на сайта на ЦИК е
активна формата с линка за заявление за гласуване в чужбина и
колко българи във Великобритания са се регистрирали за избори
2021 в ЦИК към 19.01.2021 г.
Да му отговорим в смисъл, че към момента не е активна
формата. Да следи на страницата на Централната избирателна
комисия, ще има нарочно съобщение в най-скоро време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Ганчева. Чухте отговора, който се предлага да бъде
предоставен. Има ли други предложения?
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
отговора в този смисъл.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Има думата колегата Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо, постъпило по електронната
поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-153 от
18.01.2021 г. Писмото е от кмета на община Белово. Свързано е с
неговата заповед за отваряне на запечатано помещение по
съответния ред и начин, както е упоменато в Решение № 1244-МИ. В
помещението е имало книжа с изтекъл срок на съхранение.
Помещението е отворено със съответната заповед и съответния
протокол. Преписката е комплектована в цялост.
Докладвам ви го за сведение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Джеров.
Има думата колегата Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Само да ви докладвам, колеги, тъй като е постановление за
прекратяване, а знаете, че то е със срок за обжалване.
Вх. № ЕП-09-12 от 21.01.2021 г. от Районна прокуратура –
Варна. Прокурорът е прекратил досъдебното производство, касаещо
едно лице, което е с постоянен адрес в гр. Варна и настоящ адрес в
Съединените американски щати. Но през 2015 г. се е установил в
Лондон и там е упражнил правото си на глас на 26.05.2019 г. Бил
допуснат от секционната избирателна комисия да гласува, след като
са проверили самоличността му и е представил собственоръчно
попълнена декларация.
В хода на досъдебното производство се установило, че
същият е бил със заявен настоящ адрес в САЩ, а не в Кралство
Великобритания. Но е установено, че е извършена проверка на
емиграционния статут на същото лице в официалния правителствен
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сайт на Кралство Великобритания, че е със статут на уседналост
най-късно към дата от 03.05.2019 г. и към датата на изборите за
членове на Европейски парламент е живял в Кралство
Великобритания повече от 60 дни преди датата на изборите, което
му позволява да упражни правото си на глас.
Прокурорът счита, че не са налице данни както от
субективна, така и от обективна страна за престъпление и за наличие
на престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс, както и
друго престъпление от общ характер, поради което е прекратил
досъдебното производство.
Предлагам да остане за сведение. Ако някой от колегите има
друго мнение, моля на следващото заседание да го изрази, тъй като,
пак казвам, има срок за обжалване.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И аз Ви
благодаря, колега Баханов.
Уважаеми колеги, и аз да докладвам. Би трябвало във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали, ако не за днешно
заседание, от предходното заседание, да е качено писмо с вх.
№ ЦИК-02-56/3 от 19.01.2021 г. Писмото е от Народното събрание,
подписано е от председателя госпожа Караянчева, с което с оглед
оптимизиране на работата на Народното събрание и извършването
на ремонтни дейности ни се предлага да бъде извършен оглед на 23и – ако не ме лъже паметта – кабинети на партерния и междинен
етаж. Те са изброени и като номера, и като квадратури.
В тази връзка молбата е да бъде извършен оглед, като същият
бъде уговорен с госпожа Г.
от
„Управление на
собствеността“ на Народното събрание, както и се предлага
допълнително помещение за архив на Централната избирателна
комисия, където да бъде преместен архивът, който в момента е в
зала № 76а.
Позволете ми да предложа да възложим на нашия директор
на Дирекция "Администрация" да се свърже с госпожа Г. и
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да бъде извършен оглед на предлаганите помещения с оглед това да
може в някои от следващите заседания да подготвя отговор, който да
изпратим до госпожа Караянчева дали тези помещения съответстват
на нуждите на Централната избирателна комисия, още повече, тъй
като в момента сме в активен период с оглед предстоящото
произвеждане на два вида избори – едните частични избори на
28.02.2021 г., а другите на 04.04.2021 г. – изборите за народни
представители.
Моля процедура за гласуване на протоколно решение за
възлагане извършването на оглед на госпожа Манолова.
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, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във връзка с постъпила молба от госпожа
Солакова за необходимостта да отсъства от 22 до 24 януари 2021 г.
моля да гласуваме протоколно решение, с което в този период да я
замества госпожа Силва Дюкенджиева, заместник-председател на
Централната избирателна комисия с функциите на секретар.
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, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, тъй като на мен ми се налага да отсъствам
в съботния ден, моля да гласуваме протоколно решение, с което в
събота, 23.01.2021 г., да ме замества заместник-председателят
госпожа Йосифова.
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, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това приключваме дневния ред, който
днес беше достатъчно дълъг.
Няма да насрочвам заседание за утрешния ден, тъй като с
оглед постъпващите заявления за регистрация, ще ви уведомя
допълнително за часа на заседанието в утрешния ден. Така или
иначе, работата по работни групи продължава, а именно и с оглед
гледането на изборните книжа.
С това приключваме заседанието.
Благодаря за вниманието и за участието.
(Закрито в 16,30 ч.)

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

