ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 273
На 22 януари 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проекти на решения за регистрация/допускане на партии и
коалиции за участие в частичните избори.
Докладват: Димитър Димитров, Емил Войнов,
Силвия Стойчева
2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Ерхан Чаушев
3. Искане за изплащане на възнаграждение на ОИК.
Докладва: Цветанка Георгиева
4. Отговори на въпроси на граждани.
Докладва: Николай Николов
5. Разни.
Докладват: Николай Николов, Йорданка Ганчева,
Силва Дюкенджиева, Александър Андреев
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, 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.
ОТСЪСТВАХА: Таня Йосифова и Севинч Солакова.
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Заседанието бе открито в 16,10 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия.
Във вътрешната мрежа виждате проекта на дневен ред, който в този
случай е по-кратък, основно е с оглед решенията за регистрации и
допускане на партии и коалиции за участие в частичните избори, тъй
като, знаете, сроковете са на дневен ред в заседанията на
Централната избирателна комисия.
Отсъстват по уважителни причините колегите Таня Йосифова
и Севинч Солакова, които ползват отпуск.
Желае ли някой да се включи допълнително в дневния ред?
Заповядайте, колега Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин председател, моля да
ме включите в точка „Разни”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Други
желаещи ? Няма.
Процедура по гласуване на дневния ред, колеги.
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, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
По точка първа от дневния ред думата има колегата
Димитров.
Точка 1. Проекти на решения за регистрация/допускане на
партии и коалиции за участие в частичните избори на 28 февруари
2021 г.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В папката ми е проектът за
решение, което е за допускане до изборите на политическа партия
АБВ. Партията е била регистрирана за изборите през септември и е
приложила всички документи, които се очаква да приложи, за да
бъде регистрирана.
Има удостоверение за актуално правно състояние,
удостоверение от Сметната палата, пълномощно в полза на Мартин
Райчев Райков.
Номерът на решението, с което сме я регистрирали на 10
септември 2019 г., е № 1024-МИ.
Предвид гореизложеното предлагам да вземем решение да
допуснем партия АБВ за участие в частичните избори за кмет за
всички избори, които са насрочени на 28 февруари.
Наименованието на партията за отпечатване върху
бюлетината е ПП АБВ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Димитров, в решението пълното наименование на партията да бъде
изписано така както е по удостоверение за актуално състояние и
регистрацията в Софийски градски съд, а вече по отношение на
изписването в бюлетината – така както е заявено от партията.
Ако няма други допълнения, 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, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Димитров, това е Решение № 1950-МИ.
Колега Войнов, заповядайте.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги също в папката на
господин Димитров е проект на решение от коалиция „Движение
Заедно за промяна”. Заявлението е подписано от Димитър Митев,
представляващ коалицията. Заведено е под № 2 на 21 януари в
регистъра на коалициите. Заявил е участие в избори за две общини и
десет кметства.
Заявеното наименование за изписване върху бюлетината е
Движение Заедно за промяна (Българска социалдемокрация –
Евролевица, Европейска сигурност и интеграция, Родолюбие 2000).
Тази коалиция е регистрирана за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Представила е всички необходими документи. Налице са
изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ
от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия.
Предлагам Централната избирателна комисия да вземе
следното решение:
Допуска коалиция „Движение Заедно за промяна” за участие
в частичните избори за кметове на община Стрелча, община Мъглиж
и всички кметства, в които има насрочени избори на 28 февруари
2021 г.
Наименованието на коалицията за отпечатване на бюлетината
Движение Заедно за промяна (Българска социалдемокрация –
Евролевица, Европейска сигурност и интеграция, Родолюбие 2000).
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в тридневен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
предложения относно проекта на решение?
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,
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Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 1951-МИ.
Колега Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, господин председател.
Колеги, докладвам проект на решение относно регистрация на
партия „Възраждане на Отечеството”.
Постъпило е заявление от партия „Възраждане на
Отечеството”, подписано от Емил Миланов, упълномощен от
председателя на партията Николай Малинов. Заявлението е заведено
под съответния номер в регистъра на партиите за участие в
частичните избори за кметове, насрочени на 28 февруари 2021 г.
Към заявлението са приложени всички необходими
документи. От протокол със съответния входящ номер на Главна
дирекция „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на
избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Възраждане на
Отечеството” се установява спазването на разпоредбата на чл. 133,
ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Предвид това и на основание чл. 57, ал. 1, чл. 464 от
Изборния кодекс предлагам да вземем следното решение:
Регистрира партия „Възраждане на Отечеството” за участие в
частичните избори за кметове на кметства и кметове на общини
съгласно указите на президента за насрочване на изборите.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е
Възраждане на Отечеството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на колегата Стойчева във връзка с проекта на
решение за регистрация на партията. Имате ли предложения по
текста на решението? Не виждам вдигнати ръце.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
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Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Това е Решение № 1952-МИ.
Друг доклад имате ли, колега Стойчева? Не.
Минаваме към точка втора от дневния ред. Заповядайте,
колега Чаушев.
Точка 2. Проект на решение за промяна в състава на ОИК.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в моята папка има проект за промяна в състава на Общинската
избирателна комисия – Баните. С вх. № МИ-06-161 от 21 януари
2021 г. сме получили заявление от Община Баните с приложени
документи по електронната поща за освобождаване като секретар на
ОИК – Баните, от Искра Маджарова и съответно предложение за
заемане на тази длъжност като член на ОИК – Баните, от
упълномощен представител на БСП.
Към предложението са приложени и документите за висше
образование и съответната декларация на предложения нов член.
Предлагам да приемем решение на Централната избирателна
комисия, с което да освободим като секретар на ОИК – Баните,
област Смолян, Искра Ангелова Маджарова и анулираме издаденото
й удостоверение и да назначим за секретар на ОИК – Баните, Галя
Димитрова Панчугова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате проекта на решение във вътрешната мрежа в
папката на колегата Чаушев. Има ли други предложения? Не виждам
вдигнати ръце.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колега Чаушев, номерът на решението е 1953-МИ.
Преминаваме към точка трета. Заповядайте, колега
Георгиева.
Точка 3. Искане за изплащане на възнаграждение на ОИК.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря ви, господин
председател. Колеги, докладвам ви искане за изплащане на
възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Стражица, с
вх. № МИ-27-11 от 21 януари 2021 г. за проведено едно дежурство
на 19 януари от председател и секретар във връзка с подготовка на
писмо-отговор на писмо, пристигнало от Районно управление – гр.
Павликени. Сумата е 121,03 лв. предлагам ви да я одобрим за
изплащане на Общинската избирателна комисия – Стражица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на колегата Георгиева. Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване на заплащането на
възнаграждение на ОИК – Стражица.
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, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Благодаря, колега Георгиева.
Минаваме към точка четвърта.
заповядайте.

Колега

Точка 4. Отговори на въпроси на граждани.

Николов,
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх.
вх. № НС-22-33 от 20 януари 2021 г. е постъпило запитване от
госпожа
Н. К.,
която казва: „Поради
епидемичната
обстановка смяната на личните карти, срокът на които е изтекъл
през миналата година, беше удължен до януари 2021 г. Сега отново е
удължен. Ще може ли да се гласува със старата лична карта и дали
ще е валиден гласът ми?”
Отговорът, който съм приготвил и който може да видите в
моята папка гласи предварително следното:
„Уведомяваме ви, че ако личната ви карта е с изтекъл срок за
валидност в периода 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., който е
удължен с шест месеца съгласно § 4 от Закона за извънредното
положение, може да използвате тази карта за удостоверяване на
самоличността си при гласуването в изборите за народни
представители, насрочени за 4 април 2021 г.”
Това е отговорът, който предлагам на вашето внимание.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
подготвения отговор във вътрешната мрежа в папката на колегата
Николов.
Въпросът е какъв е текстът на § 4 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, а не с какъв срок се удължават личните
карти. Ако там не е определено, че шестте месеца, считано от датата
на изтичане на срока на съответния документ за самоличност
означава, че е правилно тълкуването, което дава колегата Николов –
че започва от 31 януари 2021 г. Ако изрично е записано в § 4, че
срокът започва да тече от датата на изтичане на срока на самия
документ, то тогава правилно колегата Арнаудов поставя въпроса и
ако текстът на закона е такъв, трябва да се види дали тези документи
не са с изтекъл срок, отговорът няма да бъде точен и ще въведе в
заблуждение гражданката, която ни пита.
Колега Николов, заповядайте.
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Текстът на § 4, ал. 2, от Закона за
изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време
на извънредното положение, който е обнародван в „Държавен
вестник”, бр. 98 от 17 ноември 2020 г., е следният: „Срокът за
валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от
13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. се удължава с шест месеца. За
срока на удължаване личните карти и паспорти са валидни
идентификационни документи за територията на Република
България и в чужбина при условията на реципрочност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Чаушев има думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ние тълкуваме един закон, който е извън
нашите правомощия ли, що ли? При ясен текст аз не знам какво има
толкова да се тълкува. Не ние сме създали този закон! При
определените факти в хипотезата, описани в хипотезата, която чухме
тук, аз мисля, че няма какво да се тълкува. А едни желания да се
ограничава правото на гражданите да гласуват в епидемична
ситуация са отделни мнения. Все пак законът си е закон и той просто
се прилага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Доколкото
разбирам, колегата Чаушев подкрепя текста на писмо, предложен от
колегата Николов. Така ли е?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно така е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Николов, държите ли писмото да се гласува сега?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Тъй като наистина въпросът не е
спешен, нека да го обмислим. Оттеглям отговора на писмото, но
моля на следващото заседание да го разгледаме в окончателен
вариант.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
колега Николов. Имате ли друг доклад в тази точка? Заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Постъпил е с вх. № НС-22-43 от
22 януари 2021 г. въпрос, който по-скоро е искане от господин
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М. С. Той казва, че работи в държавната администрация, разбрал е,
че се набират членове за избирателните комисии в чужбина и
поставя въпрос може ли всеки да се запише и какви са изискванията.
Аз предлагам да изпратим по компетентност това искане на
компетентния съгласно чл. 104 от Изборния кодекс орган, а именно
Министерството на външните работи. В този смисъл съм подготвил
писмо до господин Иван Найденов – Постоянен секретар на
Министерството на външните работи, както и копие до господин
М. С.
Моля да се запознаете с писмото, което предлагам да
изпратим по компетентност на вниманието на Министерството на
външните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Николов. Има ли други
предложения?
Ако няма, процедура по гласуване на писмото и изпращането
му по компетентност.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Минаваме към точка пета. Колега Николов, заповядайте.
Точка 5. Разни.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, постъпила е жалба с вх. № МИ-22-1 от 22 януари
2021 г. Жалбата е от конкретно физическо лице. Тя е във връзка с
обстоятелства относно наличие на несъвместимост на кмет на
кметство на територията на община Исперих.
Изготвил съм писмо, с което предлагам по компетентност
съгласно Закона за местното самоуправление и местната
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администрация да изпратим тази жалба на Общинската избирателна
комисия – Исперих, която е компетентна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения, колеги?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Благодаря, колега Николов.
Колега Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин
председател. Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-2244 от 22 януари 2021 г. Писмото е от госпожа Т. с поставен
въпрос как се гласува извън страната. Има даден телефон. Позволих
си като ръководител на групата и като член на ЦИК да се обадя и да
отговоря на въпроса на госпожа Т., така че го докладвам за
сведение, тъй като е традиционен – как се образува секция и т.н.
Вече минаха няколко отговора през Централната избирателна
комисия. Освен това вчера гласувахме и текст за разяснение до
Министерството на външните работи, който да бъде поставен на
нашата страница.
Докладвам и вх. № НС-22-45 от 22 януари 2021 г. отново с
въпрос как да се регистрира дъщерята на запитващия, която живее в
страна в Европейския съюз.
Предлагам стандартния отговор, който вече няколко пъти
изпратихме, да го изпратим на господин М., който евентуално
ще предаде на дъщеря си. Писмото е в папка с моите инициали.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Ганчева.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Благодаря, колега Ганчева.
Колегата Дюкенджиева има думата.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, тъй
като утре изтича срокът за регистрация на партиите. Всички подали
документи за регистрация партии към днешна дата са регистрирани.
Не знам дали утре ще има или не регистрации, но предлагам все пак
да приемем едно протоколно решение за изпращане на общинските
избирателни комисии списъка на регистрираните партии и
коалиции.
Разбира се, списъкът с регистрираните партии и коалиции ще
бъде изпратен на общинските избирателни комисии след изтичане
на крайния срок. Към настоящия момент общият брой на
регистрираните е 13 партии и 2 коалиции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението за гласуване на протоколно решение
след изтичане срока за регистрация на партии и коалиции в
Централната избирателна комисия за частичните избори, насрочени
на 28 февруари, да бъде изпратено писмо с имената на партиите и
коалициите, които са регистрирани, на общинските избирателни
комисии, където се провеждат изборите на 28 февруари 2021 г.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
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Уважаеми колеги, позволете ми и на мен да докладвам в
точка „Разни”.
На първо място, във връзка с вчерашното протоколно
решение относно извършването на оглед на помещенията, които се
намират в сградата на Народното събрание въз основа на писмо вх.
№ ЦИК-02-56/3 от 19 януари 2021 г. и възложеното с протоколно
решение, директорът на дирекция „Администрация” е извършил
оглед заедно с директора на дирекция „Управление на
собствеността” на Народното събрание госпожа Г. В тази
връзка е подготвена докладна записка вх. № ЦИК-09-19 от 22 януари
2021 г., може да я видите в моята папка. В нея е посочено, че
предложените помещения не отговарят на условията, в които
Централната избирателна комисия може да работи.
Въз основа на този извършен оглед ви предлагам текст на
писмо, което да изпратим до госпожа Караянчева, с което да я
уведомим, че предложените помещения не позволяват на
Централната избирателна комисия да изпълнява задълженията си в
този период. Писмото е качено в моята папка заедно с докладната.
Процедура по гласуване на писмото, разбира се, ако
одобрявате текста.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, в допълнение и във връзка с предходното
писмо на госпожа Караянчева, с което е предложено Централната
избирателна комисия да извърши оглед в Националния дворец на
културата във връзка с евентуална възможност за наемането на
помещения в сградата на НДК днес беше извършен оглед от страна
на членове на Централната избирателна комисия. Вследствие на този
оглед и след като се уточнихме, са изпратени схемите на етажите,
които се предлагат на Централната избирателна комисия.
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В тази връзка ви предлагам да вземем протоколно решение, с
което да възложим на директора на дирекция „Администрация”
цялостното ръководене на процеса по техническото уточняване на
всички въпроси, които възникват, след което ще изискаме доклад и
директорът ще получи евентуално нашите указания с оглед
разпределението на помещенията, ако такива бъдат наети.
Моля процедура по гласуване за възлагане на тези дейности
на директора на дирекция „Администрация”, който, ако е
необходимо, да ни докладва с докладна записка по всеки от
въпросите.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в моята папка е
качена докладна записка вх. № ЦИК-09-20. Тя е традиционна.
Ако няма други предложения освен да одобрим докладната и
направеното предложение, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, във връзка с разпоредбата на чл. 57, ал. 1,
т. 49, а именно необходимостта от изготвяне съвместно с Комисията
за защита на личните данни на указания относно обработването и
защитата на личните данни в изборния процес и по-точно в изборния
ден, ви предлагам да вземем протоколно решение, с което да
възложим на колегата Бойкинова и колегата Николов, които и в
предходни случаи участваха в изготвянето на тези указания, да
проведат в понеделник среща с Комисията за защита на личните
данни, на която да бъдат уточнени всички въпроси, след което да ни

15
ги предложат като проект в Централната избирателна комисия, за да
може ние да ги одобрим. След нашето одобрение Комисията също
така да ги одобри и да ги качим на страниците на двете комисии.
Има ли други предложения? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Пет минути почивка, колеги.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме заседанието. След 17 ч. не са постъпили други
заявления за регистрация за участие в частичните избори.
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия.
Не насрочвам следващото заседание, то ще бъде уточнено
допълнително като дата и час, за което ще получите съобщение по
имейл и телефон.
Благодаря ви! Приятна вечер!
(Закрито в 17,05ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева
Стенограф:
Стойка Белова

