
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 274  

 

На 26 януари 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проекти на изборни книжа. 

 Докладват: Силва Дюкенджиева 

2. Проект за решение относно приложими решения на 

Централната избирателна комисия при произвеждане на общ местен 

референдум.  

Докладва: Катя Иванова 

3. Писмо до кметовете на общини във връзка с отпечатването 

на бюлетините. 

Докладва: Севинч Солакова  

3а. Доклад на групата за машинно гласуване.  

Докладва: Паскал Бояджийски 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Кристина Стефанова 

5. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

Докладва: Йорданка Ганчева  

6. Отговори по въпроси на граждани. 

 Докладват: Катя Иванова, Ивайло Ивков 

7. Разни.  

Докладват: Емил Войнов, Мирослав Джеров, Йорданка 

Ганчева, Николай Николов, Таня Цанева  



2 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина Цанкова 

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, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 11,10 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на Комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Откривам 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Колеги, виждате проект на дневен ред, който е качен във 

вътрешната мрежа. Към момента ще закъснее колегата Бойкинова, 

която е заявила, че има обективни причини и ѝ се налага да дойде 

малко по-късно на заседанието.  

Има ли желаещи да се включат в дневния ред? Колега 

Арнаудов заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз бих искал да се изключа от точка 7.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Бояджийски заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Моля, да ме включите с доклад от 

работното заседание на групата по машинното гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще бъде 

нова точка 3а - Доклад на групата по машинно гласуване.  

Други желаещи? Колегата Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Моля, да ме включите в доклади 

по административни преписки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: По въпроси на граждани, моля да ме 

включите. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма други 

колеги, които желаят да се включат в дневния ред на заседанието. 

Процедура по гласуване на дневния ред.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

По точка първа от дневния ред думата има колегата 

Дюкенджиева. 

 

Точка 1. Проекти на изборни книжа  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, виждате 

качени проектите на изборни книжа за изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г.  

Предлагам от първия номер да ги гледаме. Те са гледани на 

работна група. Отразени са направените предложения за корекциите.  

Започваме от № 1, което е избирателен списък, заедно с 

избирателния списък за обявяване и избирателния списък за 

публикуване. Това е Приложение № 1.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам така 

да процедираме. Колегите да се запознават и, ако няма предложения, 

да минаваме към другите номера на изборните книги.  

Приложение № 2. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, Приложение 

№ 2 е избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна 

кутия.  

Нямаше предложения за промени при обсъждането.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, време за 

запознаване. 

Колеги, имаме ли предложения по Приложение № 2? Няма.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, продължавам с 

Приложение № 3. Избирателен списък в лечебни заведения, домове 
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за стари хора и други специализирани институции за предоставяне 

на социални услуги.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, време за 

запознаване. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, Приложение № 4. 

Избирателен списък за гласуване в местата за изтърпяване наказание 

и лишаване от свобода и за задържане.  

Приложение № 5. Избирателен списък за гласуване на 

плавателни съдове под българско знаме.  

Приложение № 6. Списък за гласуване извън страната. 

Съответно като част от това приложение е и списък на лицата 

заявили желание да гласуват извън страната, който е за публикуване.  

Колеги, Приложение № 7. Списък на заличените лица, 

съответно със списъка на заличените лица, който е за публикуване 

по чл. 39, ал. 1.  

Уважаеми колеги, Приложение № 8. Това е заявлението за 

отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.  

Приложение № 9. Заявление за вписване в избирателния 

списък.  

Приложение № 10. Заявление за изключване от списъка на 

заличените лица преди предаването на избирателния списък на 

секционната избирателна комисия.  

Колеги, Приложение № 11. Заявление – декларация за 

изключване от списъка на заличените лица от избирател, заявил че 

ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по 

постоянния му адрес. Това е преди предаването на списъка на 

секционната избирателна комисия.  

Колеги, Приложение № 12. Това е заявление за вписване в 

избирателния списък по настоящ адрес.  

Приложение № 13. Заявление за изключване от списъка на 

заличените лица в изборния ден.  

Колеги, навсякъде секционните избирателни комисии ще 

бъдат изписани със съкращения, съответно и районната.  
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Приложение № 14. Заявление за гласуване с подвижна 

избирателна кутия.  

Приложение № 15. Удостоверение по чл. 42, ал. 2. 

Приложение № 16. Удостоверение за дописване в 

избирателния списък по постоянен адрес.  

Колеги, ако няма предложение по чл. 16, преминавам към 

Приложение № 17.  

Това е декларация пред секционна избирателна комисия от 

избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.  

Приложение № 18. Заявление – декларация за издаване на 

удостоверение за гласуване на друго място.  

Приложение № 17 е декларацията само за гласуващите в 

Република България.  

Преминаваме към Приложение № 19, което е самото 

удостоверение за гласуване на друго място.  

Приложение № 20. Това е публичният регистър за издадените 

удостоверения за гласуване на друго място.  

Приложение № 21. Това е заявлението за гласуване в секции 

извън страната.  

Колеги, преминавам на Приложение № 22. Това е декларация 

по чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс.  

Колеги, по Приложение № 22 има ли предложения? Няма. 

Преминаваме на приложение № 23. Това е декларацията от 

лицата, предложени за членове на районните избирателни комисии.  

Следващото Приложение е № 24. Това е удостоверението, 

което издава Централната избирателна комисия на назначените 

членове на РИК. Няма предложения.  

Приложение № 25. Удостоверението, издавано от 

Централната избирателна комисия на назначените членове на 

секционните избирателни комисии извън страната.  

Приложение № 26. Това е удостоверение, издавано от 

Централната избирателна комисия, когато тя със свое решение е 

назначила секционна избирателна комисия в страната.  
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Приложение № 27 е удостоверение на районната избирателна 

комисия за назначаване на членовете на секционните избирателни 

комисии и съответно подвижните секционни избирателни комисии в 

страната. Няма никакви предложения.  

Приложение № 28 е заявлението за регистрация на българска 

неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели на 

изборите на 4 април 2021 г.  

Уважаеми колеги, видях, че тук е допусната една техническа 

грешка. Написала съм само регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел, а то е Търговския регистър и Регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел. Ще го поправим в Агенция 

по вписванията.  

Приложение № 29 е заявлението за регистрация на 

наблюдатели от регистрирана българска неправителствена 

организация. И тук също има техническа грешка, както казах на 

предишната книга, да допиша Търговския регистър, като тук е 

добавен и крайният срок за подаване в ЦИК, а именно 17.00 часа на 

3 април 2021 г.  

Приложение № 30. Искане за регистрация на наблюдатели.  

Приложение № 31. Декларация от изрично упълномощен 

представител на неправителствена организация, предложен за 

регистрация като наблюдател. Колеги, по Приложение № 31 е 

отразена редакцията. 

Преминаваме на Приложение № 32, което е входящият 

регистър на заявените наблюдатели от българските 

неправителствени организации. Мисля, че тук нямаше предложения 

за корекции.  

Приложение № 33 е регистърът на Централната избирателна 

комисия, който е за публикуване, на регистрираните наблюдатели. 

Нямаше никакво предложение за корекция. 

Преминаваме на следващата книга – Приложение № 34, което 

е удостоверението за наблюдател от българска неправителствена 

организация. Тук е отразена възможността за страната и извън 

страната.  
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Приложение № 35. Това е удостоверението, което издава 

ЦИК на съответния наблюдател.  

Приложение № 36 това е заявлението за регистрация на 

агенция, която ще извършва социологическото проучване в 

изборния ден.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Допълнително 

трябваше да бъде прегледана книга – Приложение № 30, във връзка 

с искането за регистрация на международни наблюдатели. В тази 

връзка няма предложения, които да са по промяна на текста. Затова 

предлагам да продължим нататък – от Приложение № 36.  

Продължете, колега Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: По Приложение № 36 нямаше 

никакви предложения за промени.  

Преминавам към Приложение № 37, което е удостоверението 

за анкетьор, издадено от ЦИК. Няма никакво предложение, освен че 

удостоверението се издава в един екземпляр.  

Приложение № 38. Това е входящият регистър на агенциите, 

които ще извършват социологическите проучвания в изборния ден.  

Приложение № 39. Това е регистърът, който се публикува. 

Няма корекции.  

Приложение № 40. То е обединено с бившето Приложение 

№ 40 и № 41. Така че моля колегите да видят Приложение № 40, за 

да видим дали има някакви други корекции.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да 

погледнем Приложение № 40, което обедини старите подготвените 

проекти № 40 и № 41, дали са отразени всички предложения и дали 

съдържа всички реквизити.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това е заявлението за 

регистрация на застъпници. То ще бъде добавено тук, като 

номерираме всички изборни книжа. Има едно приложение като 

образец, което ще бъде добавено впоследствие.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имаме 

ли предложения по Приложение № 40? То е както за страната, така и 

за извън страната или до районната избирателна комисия, или до 
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Централната избирателна комисия. Основните ще бъдат в страната и 

там е до районната избирателна комисия. Само за чужбина е. Затова 

този подход е може би по-добрият. Да бъде първо РИК, след което 

Централната избирателна комисия. Не виждам предложения. Дори и 

да има, колегите ще се върнат към книгата и ще направят 

предложения.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Приложение № 41 отпада, така 

че от тук нататък следва преномерация на приложенията.  

Приложение № 42 става Приложение № 41. И това е 

предложение за регистрация на заместващите застъпници на 

кандидатската листа.  

Колеги, Приложение № 42, предишно № 43, декларация от 

лицата, заявени за регистрация като застъпници. То е номерирано в 

папката. Преномерацията е извършена. Затова ще ги казвам така, 

както са качени.  

Приложение № 43. Това е входящият регистър на районната 

избирателна комисия за регистрацията на застъпниците.  

Приложение № 44. Това е регистърът за публикуване на 

застъпниците.  

Приложение № 45. Това е удостоверението, което се издава 

от районната избирателна комисия за застъпниците в страната.  

Приложение № 46 е удостоверението, което ЦИК издава на 

застъпниците извън страната.  

Колеги, продължаваме с Приложение № 47, което е 

заявлението за регистрация на партия.  

Приложение № 48, което е списъкът на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция.  

Колеги, тъй като горе е „Подписаните“ и долу да бъде не 

„Долуподписаните“, а „Подписаните“. Предлагам, ако някъде има 

такова разминаване, навсякъде да бъде подписаните.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, предлагам в образеца 

на изборна книга, който разглеждаме, Приложение № 48-НС, 
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текстът, който е обяснителният, под подписи да бъде променена 

редакцията в следния смисъл. Да бъде текстът и в кавички 

„Подписаните, удостоверяваме, че подписите на избирателите са 

положени пред мен/нас“ се изписва в края на всеки лист след 

полагането на подписите, вместо сегашната си редакция относно 

удостоверяването на полагането на подписи от избиратели.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Иванова.  

Колеги, колегата докладчик?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, аз приемам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Съгласни сме. 

Нека по този начин да бъде посочено в текста, като, разбира се, 

колега Иванова, долуподписаните да има точици. 

КАТЯ ИВАНОВА: Разбира се. Така ще стане по-ясно, кой 

точно текст трябва да се изпише в края на всеки лист.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма да го 

подлагам на гласуване, тъй като има съгласие от страна както на 

докладчика, така и на всички колеги. То ще отпадне, като ще бъде 

текстът в кавички се изписва в края на всеки лист. Приемаме.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Корекцията ще бъде нанесена в 

Приложение № 48.  

Колеги, продължаваме с Приложение № 49. Нанесена е 

корекцията. Остава само текстът на чл. 140.  

По Приложение № 49 няма други предложения.  

Приложение № 50. Това е входящият регистър на 

Централната избирателна комисия на партиите.  

Ако няма предложения, да минем на регистъра, който е на 

ЦИК. Това е Приложение № 51 и е входящият регистър на 

коалициите.  

Минаваме на Приложение № 52 – публичният електронен 

регистър на партиите и коалициите. Отразена е промяната. 

Последната колона, представляващите, да е и в единствено и в 

множествено число.  
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Приложение № 53 е удостоверението, което издава ЦИК за 

регистрация на партията, а Приложение № 54 е удостоверението за 

регистрация на коалиция. При коалициите има описани партиите, 

които са в състава на коалициите, но нямаше корекции по тези две 

приложения.  

Колеги, Приложение № 55 е заявлението от партия или 

коалиция за промени в състава или наименованието на коалицията. 

Остава, както се разбрахме на работна група, с основен текст по 

целия чл. 144 и е отразена корекцията.  

Преминаваме към Приложение № 56. Това е удостоверението 

от ЦИК за промени в състава или наименованието на коалицията.  

Приложение № 57. Това е заявление от партия за заличаване 

на регистрацията ѝ. В обяснителния текст е коригирано, че със 

заявлението се представя и решението за заличаване на извършената 

регистрация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не виждам 

предложения.  

Колеги, Приложение № 58.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Приложение № 58 е заявление от 

коалиция за заличаване на регистрацията ѝ. Нанесена е корекция. 

Така че се представя решение, а не както беше първоначалният 

проект.  

Преминаваме на Приложение № 59, което е заявлението за 

регистрация на инициативен комитет.  

Уважаеми колеги, има няколко изборни книги, за съжаление 

не мога да цитирам сега точно номерата им, в които в заглавието 

липсва, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. И 

моето предложение е да го добавим. Примерно това е Приложение 

№ 59, в което в заглавието го няма. Така че правя предложение да 

бъде добавено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

съгласни ли сме да бъде добавено? Да. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, Приложение № 60. 

Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията. 

Тук също ще бъде добавено съответно. Няма други корекции.  

Преминаваме на Приложение № 61. Това е декларация по 

чл. 153, ал. 4. 

Минаваме на Приложение № 62, което е входящият регистър 

на инициативните комитети. Регистърът е на районната избирателна 

комисия. Беше допусната една техническа грешка в точка 8. 

Оправена е.  

Приложение № 63, това е регистърът на районната 

избирателна комисия, който е за публикуване, в който са 

регистрираните инициативни комитети.  

Колеги, Приложение № 64, удостоверението за регистрация 

на инициативния комитет.  

Приложение № 65, това е предложението от партия и 

коалиция за регистрация на кандидатската листа в съответния район.  

Приложение № 66. Това е предложението от инициативния 

комитет за регистрация на независимия кандидат.  

Приложение № 67. Заявление – декларация.  

Приложение № 68. Тук ще бъде направена същата корекция, 

както в Приложение № 48. Приложение № 68, това е списъкът на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. 

И долу, където е болдван текст относно полагането, ще се замени, 

така както беше по предложението на колегата Иванова.  

Текстът ще стане: Подписаните удостоверяваме, затваряме 

кавичките.  

Приложение № 69, което е входящият регистър на районните 

избирателни комисии за кандидатските листи.  

Приложение № 70. Това е регистърът, който е на 

кандидатите, и съответно към него и регистърът за публикуване на 

кандидатите.  

Колеги, Приложение № 71. Това е удостоверението на 

районната избирателна комисия, че е регистрирала съответния 

кандидат в изборите. 
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Приложение № 72. Това е списъкът за допълнително 

вписване на придружителите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Николов, продължете с вашите книги, като в случая е работна 

номерацията, след което те ще бъдат преномерирани, така както 

вървят като последователност.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, моля да отворите 

на книга № 89 – решение за избран независим кандидат за народен 

представител в изборите за народни представители. Това е 

правомощие на районната избирателна комисия. Няма промяна в 

нормативната уредба в сравнение с предходните избори.  

Предлагам, ако няма корекции по тази книга, да вървим към 

следващата книга № 90 – удостоверение за избран народен 

представител. Удостоверението се издава от Централната 

избирателна комисия. Визира народни представители, избрани 

според кандидатски листи на партии и, разбира се, на коалиции.  

Предлагам колеги, да преминем към изборна книга № 91 по 

работния списък, която визира удостоверение за избран независим 

народен представител. Издава се от районната избирателна комисия. 

Няма промени в нормативната уредба.  

Ако няма корекции, да преминем към следващото, а именно 

изборната бюлетина за изборите, които са в страната, и е под № 92. 

Тук са отбелязани имена на партии и коалиции. Независимият 

кандидат е посочен на последно място, непосредствено преди 

квадратчето „Не подкрепям никого“. С оглед на качеството на 

хартията, тази лента, която е за перфориране и която е задължителна 

и е посочена в пояснението, тук не е директно отразена. Номерът на 

кръгчетата за преференциите стига до № 132 и визира максимално 

големите кандидатски листи, които са 16. Знаем, че кандидатите 

биха могли да бъдат в размер не по-голям от два пъти от този на най-

дългите листи.  

Колеги, предлагам да преминем към следваща изборна 

книга – № 93, която е за бюлетината за гласуване за народни 

представители извън страната. Там съответно съществените 
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корекции в сравнение с първата е липсата на независими народни 

представители, от една страна. От друга страна, разбира се, липсата 

на преференции.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, ако 

няма предложения по бюлетината за гласуване извън страната, да 

преминем към приложението, което е образец на самия кочан – 

Приложение № 94.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Приложение № 94. Кочанът за 

гласуване извън страната е така, както го определихме според 

закона. Бюлетина за гласуване извън страната за народни 

представители. Ако няма корекции тук, предлагам да преминем към 

предпоследната книга № 95, която визира протокола за предаване и 

приемане на чувалите (торбите) от секционните избирателни 

комисии извън страната на ръководителите на дипломатическите и 

консулските представителства по смисъла на чл. 286, ал. 2 от 

Изборния кодекс. Те трябва да организират транспортирането на 

тези изборни материали до Централната избирателна комисия. Няма 

промени в нормативната уредба.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли 

предложения по текста на книгата? Няма. 

Колега Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: И последната книга, която 

представям на вашето внимание – Приложение № 96-НС, което 

визира уведомление за промяна на оправомощените представители 

на партии, на коалиции или други промени в уставите, в решенията, 

свързани с изборите. Нормативната уредба съответно е основно в 

чл. 133 и в чл. 140, които уреждат регистрацията на партиите и 

коалициите и съответно на последващи промени в тази регистрация. 

Няма промени в нормативната уредба в сравнение с предходните 

избори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Войнов, 

протоколите за предаване и приемане извън страната, след което 

другите протоколи. 

Заповядайте колега Войнов.  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Първата книга е Приложение № 74 – 

протокол за предаване и приемане на избирателния списък. След 

обсъждане в работна група съм направил необходимите корекции и 

съм обяснил кои са броят заличените и дописани избиратели.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Продължете, 

колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващо Приложение № 74А. Това е 

протокол за предаване и приемане на списък за гласуване с 

подвижна избирателна кутия. Корекциите са същите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

отразено е предложението, което беше направено в работна група. 

Да бъде направено обяснение какво трябва да разбираме под начален 

брой, брой на заличените и окончателен брой.  

Ако няма други предложения, да минем на Приложение 

№ 74Б. Това е работната номерация. След това книгите ще бъдат 

преномерирани по последователност, така че да имате единна 

номерация, без да има букви, както е в случая, и да може да следват 

една след друга. 

Заповядайте колега.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приложение № 74Б е протокол за 

предаване и приемане на избирателния списък в специализирани 

заведения, домове, специализирани институции и места за 

задържане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Войнов, 

не виждам предложения и по тази книга. Може би да дадем 10 

минути почивка, с оглед извършване проветряване в залата, за 

спазване мерките срещу COVID.  

Обявявам почивка 10 минути.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия. 
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Колега Войнов, заповядайте да разгледаме и другите 

протоколи за приемане и предаване на изборните книжа в страната и 

извън страната. Това са №№ 75, 76, 77, 78, 79 до 81.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващата изборна книга е Приложение 

№ 75 – протокол за предаване и приемане на списък за гласуване 

извън страната. Там нямаше никакви забележки. Само една графа 

има „Брой избиратели, вписани в избирателния списък“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

предложения? Няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващата книга е Приложение № 76 – 

протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на 

СИК. По нея също нямаше забележки на работната група.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Приложение 

№ 77.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приложение № 77 е протоколът за 

предаване и приемане на изборни книжа и материали на подвижна 

секционна избирателна комисия.  

Следващата книга е № 78 – протокол за предаване и 

приемане на изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън 

страната. Тази книга, не само че вече няма и машини, но няма и 

чернови за отразяване на преференциите.  

Следващата изборна книга е Приложение № 79. Това е 

протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на 

капитана на плавателния съд под българско знаме. Това е във връзка 

с разпоредбите на чл. 216 от Изборния кодекс.  

Приложение № 79 е протоколът за предаване и приемане на 

изборните книжа и материали от капитана на плавателния съд на 

секционната избирателна комисия на съответния плавателен съд. 

Той е аналогичен на предишния.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Приложение 

№ 79 е от РИК на капитана, а № 80 ? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точно така, а № 80 е от капитана на 

секционната избирателна комисия.  
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Материалите се предават на секционната избирателна 

комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Цанева 

иска нещо да каже. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз исках да помоля колегата Войнов да се 

върнем на Приложение № 77, по конкретно по точки 5 и 7.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точка 5 е 

формулярът на протокола на ЦИК, който е един, а точка 7 са 

черновите. Протоколът е един и същи, тъй като секционната 

избирателна комисия дали ще е с подвижна избирателна кутия или 

не, той е с едни и същи реквизити.  

Колеги, продължаваме с Приложение № 81 – протокол за 

маркиране на печат.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приложение № 81 е протокол за маркиране 

на печата на секционна и съответно на подвижна секционна 

избирателна комисия. Няма никакви корекции.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, ще 

добавим ли горе в шапката в изборите за народни представители? 

Добавяме го в избори за народни представители. В заглавието, да. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващата книга е Приложение № 82 – 

протокол за маркиране на печата на секционна избирателна комисия 

извън страната. Тук също ще добавим избори за народни 

представители.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако няма 

предложения, Приложение № 83.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приложение № 83 е протокол за предаване 

на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на 

СИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други 

предложения има ли? Няма 

Приложение № 84.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приложение № 84 е протокол за предаване 

и приемане на изборни книжа и материали на СИК за съхранение в 

общинската администрация.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Продължете, 

колега Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последната изборна книга е Приложение 

№ 85. Това е списък на лицата, получили копие от подписания 

протокол на СИК.  

Последната изборна книга е Приложение 85А. Това е 

аналогичен списък на лицата, получили копие от подписания 

протокол на районната избирателна комисия.  

Приложение № 86 – протокол за предаване и приемане на 

изборни книжа и материали от районната избирателна комисия на 

Централната избирателна комисия. Тук няма промени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Горе 

изписването да бъде еднакво. РИК е съкратено, а Централната 

избирателна комисия е изписано. Да бъде уеднаквено като текст. 

Може да добавим в изборите за народни представители.  

Уважаеми колеги, с това изгледахме всичките книги, с 

изключение на протоколите за установяване на изборните резултати 

от секционните избирателни комисии в страната и извън страната с 

машинно и само с бюлетини и на районната избирателна комисия. В 

тази връзка и с оглед постъпващите запитвания по отношение на 

приемането на изборните книжа, предлагам с решение да приемам 

тези, които към момента са докладвани на Централната избирателна 

комисия да ги приеме, като останат протоколите, които да бъдат 

разгледани допълнително и ако има по тях допълнителни 

предложения, да бъдат приети с нарочно решение и да бъдат 

публикувани. Практика в тази насока има Централната избирателна 

комисия. Това е моето предложение. 

Има ли други предложения? Колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: След като ги приемем тези книжа, ще ги 

качваме ли на нашата страницата като отделно решение с номер или 

го приемаме протоколно засега?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Дюкенджиева. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, през 2019 г. 

Централната избирателна комисия прие книжата си с две отделни 

решения. Така че няма да е за първи път. И моето предложение е 

тези книжа да бъдат с решение с номер и съответно след това 

другите документи да бъдат с втори номер. Направили сме го август 

месец 2019 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Дюкенджиева. Да си ги приемем с номер. Да ги обнародваме 

тези. Това е моето предложение.  

Колеги, процедура по гласуване.  

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Приема изборни книжа за 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. от номер 

1 след преномерацията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Като 

от тях ще останат единствено тези, които са по отношение на 

протокола.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега, 

Дюкенджиева, като основен докладчик Решение № 1954-НС.  
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Колеги, позволете ми да дам почивка до 15.00 часа, след 

което ще продължим с останалите точки по дневния ред.  

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието. Разгледахме първа точка от 

дневния ред.  

Продължаваме с точка втора от дневния ред. Думата има 

колегата Иванова. 

 

Точка втора. Проект за решение относно приложими 

решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на 

общ местен референдум.  

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, в предходното заседание ви 

докладвах за насрочения от областния управител на област Бургас, 

общ местен референдум в седем населени места от община Несебър. 

Съгласно приетите от Централната избирателна комисия 

Методически указания с наше Решение № 4726-МР от 02.05.2017 г. 

задължение на Централната избирателна комисия като Централна 

комисия за произвеждане на местните референдуми е да определи 

условията и реда за участие на наблюдатели при произвеждането на 

местни референдуми. До настоящия момент Централната 

избирателна комисия не е приемала такова решение. 

В тази връзка в моя папка във вътрешна мрежа ви предлагам 

проект на решение с индекс МР относно приложимо решение на 

ЦИК при произвеждане на общия местен референдум на 

28.02.2021 г. Става дума за това – при произвеждането на общия 

местен референдум на 28 февруари 2021 г. да се прилага Решение 

№ 3483-ПВР/НР от 13.09.2016 г. на ЦИК относно условията и реда 

за участие на наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и в националния референдум, като съображенията 

ми за да ви предложа такъв проект на решение, са, че в Централната 
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избирателна комисия е постъпило запитване от Българско 

сдружение за насърчаване на гражданската инициатива. Малко по-

късно ще ви докладвам и това запитване, което желае да осъществи 

наблюдение при произвеждането на местния референдум във всички 

секционни избирателни комисии на територията на седемте 

населени места, където ще се произвежда общият референдум.  

Моля, да се запознаете със същото и ако имате някакви 

предложения, да ги обсъдим, ако няма, моля, господин председател, 

да го подложите на гласуване, като само допълвам, че имаме 

задължение да го качим и на нашата интернет страница в секция 

„Местен референдум“, подсекция „Решения“, защото е свързано с 

произвеждането на местните референдуми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на решение във вътрешната мрежа в 

папката на колегата Иванова. По текста, ако нямате забележки, 

процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма. 

Решение № 1955-МР. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

произвеждането на общия местен референдум в Централната 

избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо с вх. 

№ МР-18-1 от 23.01.2021 г. от д-р Даниела Божинова в качеството ѝ 

на председател на Българско сдружение за насърчаване на 

гражданската инициатива. В писмото същата ни уведомява, че 

сдружението желае да изпрати наблюдатели във всички изборни 

секции на гр. Обзор и шест околни села, в които ще се произведе 

местния референдум за отделянето от община Несебър. В писмото 

се казва, че досега сдружението не е наблюдавало официално местен 

референдум. И в тази връзка ни моли за насоки относно процедурата 

за регистрация и наблюдение. 
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В тази връзка, в моя папка във вътрешна мрежа съм 

подготвила един проект на отговор по имейл до госпожа Даниела 

Божинова в качеството ѝ на председател на сдружението, с който ви 

моля да се запознаете, и с протоколно решение евентуално да 

гласуваме изпращането на такова писмо.  

Акцентът е върху това, че при осъществяване на 

наблюдението могат да се запознаят с приетите от Централната 

избирателна комисия Методически указания за произвеждане на 

местните референдуми, както и с вече приетото решение. В текста 

ще бъде допълнено само Решение № 1955-МР на Централната 

избирателна комисия от днешна дата във връзка с конкретните 

стъпки по регистрация за наблюдатели.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, минута 

за запознаване с текста на писмото – отговор на госпожа Божинова, 

подготвено от колегата Иванова.  

Има ли предложения по текста? Ако няма, процедура по 

гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

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

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева); против – няма.  

Преминаваме към точка трета от дневния ред. Думата има 

госпожа Солакова. 

 

Точка трета. Писмо до кметовете на общини във връзка с 

отпечатването на бюлетините. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикуван проектът на писмо, като допълнение към 

предишни наши писма, с които сезирахме кметовете на общини, 

общинските избирателни комисии. Обърнахме внимание на 

правомощията на кметовете във връзка с организацията и 

произвеждането на частичните избори на 28 февруари 2021 г., 

включително и с оглед на епидемичната обстановка, препратихме 
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указанията, получени от министъра на здравеопазването, в отговор 

на нашето искане.  

Предлагам ви да изпратим до кметовете на общини, в които 

има насрочени частични избори за кметове, да поискаме да ни 

предоставят информация за броя на избирателите по секции по 

избирателен списък част първа, както и ако има такива, по част 

втора. Във връзка с епидемичната обстановка и получените указания 

от министъра на здравеопазването да уведомят Централната 

избирателна комисия за предприетите мерки и действия. А по 

отношение на отпечатването на бюлетините, да предоставим 

информация за лицата за контакт от Печатницата на БНБ, с която 

печатница трябва да сключат договори за отпечатване на 

бюлетините.  

Изрично да посочим, че нямат задължение в същата 

печатница да възложат изработката на другите изборни книжа, без 

да има пречка да сключат договор с Печатницата на БНБ.  

Информация за сключените договори, както за броя на 

бюлетините, поръчани с тези договори, да предоставят на 

общинската избирателна комисия и да изпратят на Централната 

избирателна комисия. В общи линии това е писмото.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Солакова. Виждате в папката на колегата Солакова писмото с 

№ 4998.  

Има ли предложения за допълнения или изменение на текста 

на писмото? 

Ако няма, процедура по гласуване на текста, изпращането до 

съответните кметове на общини.   

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

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

против – няма.  

По точка 3а докладчика не е в залата.  
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Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Думата 

има госпожа Солакова. 

 

Точка четвърта. Доклади по административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

изпълнение на указание на министъра на финансите, както и на 

постановлението за изпълнение на държавния бюджет, ви 

представям на вниманието докладна записка, с която се представя 

предложението на главния счетоводител за месечно разпределение 

на бюджетните средства съгласно Закона за бюджета за 2021 г.  

Виждате в самата докладна записка са съобразени основни 

изисквания и с оглед на предвидените конкретни средства 

определени събития в рамките на съответните месеци за годината. 

Това разпределение е условно. И следващия месец може да бъдат 

направени съответни корекции.  

Предлагам ви да изпратим, така както е направено 

предложението – всички приложени документи, посочени в 

докладната записка като приложения. Самите макети са попълнени и 

са представени в Централната избирателна комисия, след като бъдат 

подписани от председател, главен счетоводител, да ги изпратим с 

писмо до министъра на финансите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Време за 

запознаване няколко минути.  

Уважаеми колеги, процедура по гласуване на предложението 

за утвърждаване на приложените документи, изготвени от главния 

счетоводител госпожа Младенова.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

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

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Продължете колега Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в срока за 

регистрация и подаване на искане за допускане за участие в 
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частичните избори за кметове в ЦИК постъпиха искания и съответно 

са приети две решения за регистрация на две партии за участие в 

тези частични избори. В този срок, едновременно с подаването на 

искане за допускане партия „Воля“, чиято регистрация се запазва от 

участието в общите местни избори през 2019 г., подадоха и  

уведомление за промяна в банковата сметка.  

Предлагам ви до председателя на Сметната палата да 

изпратим писмо с приложена справка за банковите сметки и лицата, 

които са упълномощени да отговарят за счетоводната дейност на 

новорегистрираните партии „Републиканци за България“ и 

„Възраждане на отечеството“, както и да предоставим информация 

за актуалната сметка за предизборната кампания на партия „Воля“, с 

уточнението, че всички останали партии и коалиции, които са 

допуснати до участие, регистрацията им е запазена, от което да става 

ясно, че при нас няма постъпили уведомления за промяна на техните 

банкови сметки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата 

Солакова изготвеното писмо до председателя на Сметната палата и 

приложение към него във връзка с обявяването на сметките за 

предизборната кампания на партиите, които ще участват в 

частичните избори. А именно тези три партии, при които има такова 

изменение.  

Имате ли предложения? Ако няма, процедура по гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

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

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви уведомявам, 

че от общините получаваме информация за отчетените трансфери 

между бюджетите, за изплащане на възнаграждения за заседания и 

дежурства на общинските избирателни комисии и отразяване 

съответно в отчетите за касовото изпълнение на съответната община 
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– от община Търговище, от община Аксаково, от община Несебър, 

от община Ямбол, от община Свиленград, от община Раднево и 

община Попово, само за сведение ще се предостави тази 

информация и на счетоводството. То е в изпълнение на наше писмо, 

с което ги уведомихме, включително указахме по какъв начин да 

бъдат отразени и по кой параграф.  

Колеги, получихме първия технически екип за организиране 

и произвеждане на изборите за народни представители от област 

Варна. Писмо с вх. № НС-05-1 от 22 януари 2021 г. Докладвам ви го 

за сведение и ви предлагам от тук нататък получените преписки да 

бъдат предоставени за обобщаване и публикуване във вътрешната 

мрежа, за да имаме достъп до тази информация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Ако няма друго предложение, процедура по 

гласуване на протоколно решение за обособяването на папка, в 

която да бъдат събрани и след което докладвани като обобщен 

доклад.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

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

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение. ЦИК-00-547\2 от 

22 януари 2021 г. от Софийската опера и балет. Моля, да се 

запознаете.  

Колеги, за сведение ви докладвам писмо от избирател и 

дългогодишен участник в секционни избирателни комисии. 

Предложението заслужава внимание. Аз ви го докладвам за сведение 

и не предлагам да се отговори. Но ще помоля да се предостави и на 

ръководителя на група Методически указания, за да може да се има 

предвид при изготвянето на методическите указания. Става въпрос 

да се определят ясно тримата представители на секционната 

избирателна комисия, които следва да предадат книжата на 

районната избирателна комисия.  
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Споделеното   мнение и    становището    на    господин     С. 

Н. е това да бъдат председател, заместник-председател и секретар. 

Изискването на закона е да са трима и да са от различни партии и 

коалиции. Те по правило са такива. И тъй като получават и по-

високо възнаграждение, имат и по-високи отговорности и 

задължения в рамките на изборния ден, предлага се това да бъдат 

ясно определени, за да няма проблеми, за да няма недоразумения, за 

да няма спорове в момента, в който секционната избирателна 

комисия трябва да излъчи тези трима представители. Както знаем 

закона казва, председател или заместник-председател, секретар и 

член на комисията. Но този въпрос винаги е стоял както на нашето 

внимание, така и пред съответните районни или общински 

избирателни комисии. Номерът на писмото е НС-22-51 от 23 януари 

2021 г. Както ви казах, за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Солакова. Ще бъде разпределено и на ръководителя на 

група Методически указания, за да може да бъде взето предвид при 

изготвянето на Методическите указания и да бъде обсъден този 

въпрос в рамките на групата.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение, за запознаване ви 

докладвам едно съгласувателно писмо от Столична община във 

връзка с уведомление съгласно Закона за събранията, митингите и 

манифестациите. Столичната община съгласува мероприятия, които 

ще се проведат включително и в района на Централната избирателна 

комисия, касае 25-ти, 26-ти и 27 януари 2021 г. Моля, да се 

запознаете. Може би ще предложа да се изпрати и по електронната 

поща, ако има такова искане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега, няма 

такова искане, но аз предлагам да го гласуваме протоколно, тъй като 

всички колеги да могат да се запознаят с него. 

Процедура по гласуване на изпращането по имейл на всички 

колеги.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо, което 

сме получили от Общинска избирателна комисия – Камено. В село 

Трояново в община Камено предстои частичен избор на 28 февруари 

2021 г. Общинската избирателна комисия е приела решение № 165 

на 25 януари 2021 г. за определяне на изборния район, както и номер 

на района. За сведение ни изпращат и в изпълнение на наше решение 

за определяне на номерацията.  

Докладвам ви писмо на министъра на здравеопазването с вх. 

№ НС-04-3 от 25 януари 2021 г. във връзка с организация на 

изборния процес в условията на извънредна епидемична обстановка 

свързана с COVID-19. Министърът на здравеопазването се обръща 

към Централната избирателна комисия, с оглед изготвяне на 

оптимална здравна препоръка да предоставим информация за 

организацията на изборите, включваща всеки един етап и всяка 

отделна категория участници в нея, в това число предизборна 

подготовка на избирателните комисии и секции, провеждане на 

изборите от секционните избирателни комисии, в това число и 

подвижни СИК, дейност по транспортиране и преброяване на 

бюлетините с насоченост към дейностите, свързани с повишено 

взаимодействие между участниците в изборите и произтичащия от 

това повишен епидемичен риск за разпространение на COVID-19.  

Първоначалното ми предложение и виждане беше да се 

позовем на приетата хронограма на Централната избирателна 

комисия, други решения, с които регламентираме определени 

дейности, включително на подвижни секционни избирателни 

комисии. Това ще бъде част и от Методическите указания, които ние 

ще приемем, защото това представлява един процес, който ще 

отнеме доста технологично време, за да се опише целият Изборен 

кодекс от началото до края с отделните етапи, с участниците, с 

акцент върху дейностите, включително и взаимодействието между 

отделните групи.  
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Тъй като се очертава такова предложение, предлагам да се 

възложи на администрацията да се изготви по-подробна справка и 

информация за това.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на госпожа Солакова. В случая имаме вх. № НС-04-3 

– писмо, което е изпратено от министъра на здравеопазването 

професор Ангелов, с което с оглед изготвянето на може би здравен 

протокол, който те имат, или здравна препоръка, да опишем 

отделните етапи  в изборния процес и да може да бъдат посочени 

лицата, които са участници в него. В тази връзка и предложението 

на госпожа Солакова да бъде изготвена по-подробна справка, която 

да бъде изпратена на министър Ангелов, като това да се възложи на 

администрацията на Централната избирателна комисия, тоест да 

бъдат посочени участниците и съответно на етапите, които има. 

Погледнете го писмото. Не виждам други предложения.  

Да възложим на администрацията в най-кратък срок да 

изготви това писмо и да може да бъде внесено в Централната 

избирателна комисия за обсъждане и приемане в заседание.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Благодаря, колега Солакова. 

Колегата Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моя папка в 

днешно заседание има един проект на писмо, адресиран до 

директора на Дирекция „Български документи за самоличност“ към 

МВР. Едно писмо, с което го питаме: „Във връзка с насрочените 

избори за народни представители на 04.04.2021 г. и постъпило в 

Централната избирателна комисия запитване от граждани, Ви молим 

да дадете Вашето становище по тълкуването на параграф 10, ал. 2 от 

Закона за мерките и действия по време на извънредно положение.  
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Въпросът е датата, от която се брои удължаването на 

валидност на личните документи с шест месеца. Това е датата от 

изтичане на срока на валидност на индивидуалния личен документ 

за самоличност или от 31.01.2021 г.“  

Предлагам да изпратим това писмо, за да може да получим 

официален отговор от органа, който прилага този закон.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Арнаудов. Колегата Чаушев има думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, може и да изпратим писма. Но 

съгласно Закона за нормативните актове няма какво да се тълкува 

ясен текст.  

Днес Министерският съвет удължи извънредната 

епидемиологична обстановка до 30 април 2021 г. Каквото и да 

пишем, все едно. Извънредната епидемиологична обстановка, поне 

според това решение, е за тези избори. За да се върна в началното си 

твърдение, няма какво да тълкувам при ясни текстове.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Съвсем кратка реплика. Не питаме 

колко е епидемиологичната обстановка, а питаме нещо съвсем 

различно. Но в тази връзка си мисля, че може би трябва да отправим 

нашето запитване директно към министъра на вътрешните работи. 

Той да го разпредели вътрешно, както прецени в своето 

министерство.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вашето 

предложение е да бъде адресирано директно до министъра на 

вътрешните работи.  

Колега Чаушев, Вие не правите предложение да не се 

изпраща писмото.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пак ще повторя. Няма за какво да се 

подсигурявам. Извънредната епидемиологична обстановка е до 

30 април 2021 г. Текстът по-надолу е пределно ясен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване на предложението за изпращане на 

писмо, като същото бъде изпратено до министъра на вътрешните 
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работи и от там нататък вътрешното разпределение да остане в 

неговата си компетентност.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

против – 4 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Паскал Бояджийски, 

Севинч Солакова). 

Колегата Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, на страницата на МВР 

има пределно ясно съобщение по случая. Проблемният въпрос беше, 

докога беше предишната извънредна епидемиологична обстановка, 

която се приема с решение на Министерския съвет. Там на това 

съобщение ясно са казани нещата. В случая с решението на 

Министерския съвет, че това отива до 30 април 2021 г., аз не знам 

какво правим. Затормозяваме за пореден път гласуването на 

граждани някъде си поради определена обстановка не само тук, а и в 

чужбина, с извратливи движения, е съвсем друго нещо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря 

колега Чаушев.  

Връщаме се на точка 3а. Думата има колегата Бояджийски да 

докладва във връзка с машинно гласуване. 

 

Точка 3а. Доклад на групата за  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, сутринта 

имахме работно обсъждане в групата с два основни въпроса. Двата 

основни въпроса бяха проектодоговорът за обществената поръчка на 

Сиела и писмото от Държавна агенция „Електронно управление“. И 

двете са качени в моя папка.  

По отношение на проектодоговора, писмото, с което ни е 

изпратен, е с вх. № ЦИК-06-6-14 от 21.01.2021 г. Колегата Желязков 

от администрацията, който си спомняте, че беше лицето, което 

администрираше поръчката, извърши съответната проверка и се 

установи, че са необходими документи за представяне от „Сиела 
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Норма“ АД, за да се сключи договор – оригинали на декларации за 

липса на основание на изключване по чл. 54 от ЗОП, други 

декларации по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата регистрирани в юрисдикция с 

преференции, преференциален данъчен режим, оригинали на 

декларации за обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията, оригинали на гаранции за изпълнение на договора. И 

в тази връзка документ, удостоверяващ поетото задължение от 

третото лице гарант, и банката в случая на банкова гаранция, да 

удовлетвори възраженията при условията на договора.  

По отношение на банковата гаранция, за която е представен 

проект, също извършихме проверка и както и вие може да видите, са 

отразени в нея изискванията на Централната избирателна комисия за 

пет работни дни от получаване на нашето искане да се извърши 

плащането и другите наши искания, които бяха поискани след 

обсъждане на представената гаранция.  

По отношение на договора извършихме проверка и 

установихме, че са отразени спогодбите, които са постигнати на 

индивидуалния протокол от договарянето, което се състоя на 

29.12.2020 г. Има технически грешки по отношение на годината 

2020 г. Трябва да е 2021 г. Други проблеми не сме заявили, нито 

неточности. Трябва да се определи и да се допълни лицето за 

контакт за възложителя и да се определят лицата по 532 от договора 

за възложителя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

предлагам с оглед изясняването на този въпрос и извършването на 

проверка от страна на администрацията на Централната избирателна 

комисия, в тази част Централната избирателна комисия да определи 

лицата за контакт по договора, допълнително в рамките на 

следващото заседание, като дотогава вече ще имаме и пълната 

информация по отношение на изпращането на писмата, които са 

подготвени и това са двата проекта. Едното е към „Сиела Норма“.  
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Писмата, господин председател, 

са във връзка с писмото на ДАЕУ, което е с вх. № ЦИК-066-13 от 

14.01.2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тези документи 

за представяне от „Сиела Норма“ за сключването на договора, една 

част от тях са представени. Този списък ще бъде изпратен заедно с 

придружително писмо до „Сиела Норма“, за да могат да бъдат 

допълнени или това е само за информация в Централната 

избирателна комисия. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Това е списък на документите, 

които остават да се представят, за да може да се сключи договорът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Следователно те 

трябва да бъдат изпратени.  

Протоколно решение за изпращане на документите и 

представянето им. Срок предлагате ли?  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам най-късно до края на 

тази седмица, за да може да се представят, за да се сключи 

договорът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Като им се 

предостави срок до утрешния ден да бъдат представени, за да може 

да се пристъпи към подписването на договора с изпълнителя „Сиела 

Норма“ АД.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч 

Солакова).  

Заповядайте, колега Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не можах да разбера и не мога да взема 

решение при липса на пълнота на информация, каква е съдбата на 

гаранциите по този договор, поради което и гласувах против.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Продължете, 

господин Бояджийски.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, писмото на 

ДАЕУ е с № ЦИК-066-13 от 14.01.2021 г. С него ни е изпратен 

проектът на методиката за удостоверяване на съответствието на 

доставения тип технически устройства за машинно гласуване с 

изискванията на чл. 213, ал. 3 от Кодекса и техническата 

спецификация, като са поставени и няколко въпроса. Първият 

въпрос е по отношение на типа устройства, които ще бъдат 

доставени. Дали и кой с какъв документ ще удостовери този факт. 

Вторият въпрос е по отношение на проверката в чл. 213, ал. 2 

от Изборния кодекс и с него по същество само ни уведомяват, че 

такава се извършва.  

Третият въпрос е уведомяваме, че е необходимо устройствата 

да преминат съответните изпитания и за тази цел е необходимо да 

им се представят образци от устройство за машини за гласуване, 

образци от наличния външен инструментариум за тестове и 

диагностика, програмен код, четири боря записващи устройства, 

четири комплекта смарт карти и четири комплекта периферни 

устройства. Също така да се определи лице за контакт от страна на 

ЦИК, към което да се обръщат по организационни въпроси в 

процеса по удостоверяване на съответствието, а така също и лице, 

представител на изпълнителя, което да е запознато с техническите и 

функционалните характеристики на техническите устройства за 

машинното гласуване, което да им съдейства при необходимост.  

В тази връзка ви предлагам да отговорим на господин 

Темелков с писмо, с което да го уведомим, че съгласно договора със 

„Сиела Норма“ специализираните устройства за машинно гласуване 

са съгласно типа, който е описан в писмото. Също така документите, 

които искат от Държавната агенция ще им бъдат представени 

своевременно, след като ги получим от изпълнителя. Това са 

документите по точка 3 и 4 от писмото.  

Междувременно да напишем и едно писмо до „Сиела Норма“.  

Проектът за писмо, което виждате в моята папка, и да изпратим като 
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приложение писмото на господин Темелков за запознаване, тъй като 

от групата считаме, че „Сиела Норма“ има отношение към него и 

към изпълнението на поставените в него въпроси.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждате 

проектите на писма, които са изготвени от колегата Бояджийски.  

Има ли предложение по отношение на текста на писмата?  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам ви колеги да добавим 

в писмото до господин Тодоров, че е необходимо да определят и 

лице за контакт. Ще стане в последното изречение, „както и да 

определите лице за контакт“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. С 

това допълнение, ако няма други предложения, процедура по 

гласуване на писмото до господин Темелков.  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

против – няма.  

Процедура по гласуване на писмото до „Сиела Норма.“  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

против – няма.  

По точка четвърта от дневния ред думата има колегата 

Йосифова. 

 

Точка 4. Доклади по административни преписки. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка може да 

се запознаете с проект на писмо до госпожа Караянчева – 

председател на 44-то Народно събрание, във връзка с предоставяне 

на информация за парламентарно представените партии и коалиции, 
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които имат парламентарна група в 44-то Народно събрание, броя на 

народните представители по парламентарни групи към датата на 

насрочване на изборите. Тази информация ни е необходима във 

връзка с изготвяне на проект за решение за провеждане на 

консултациите при областните управители и определяне съставите 

на районните избирателни комисии за изборите за народни 

представители.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Йосифова. Текстът на писмото е във 

вътрешната мрежа във вашата папка.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колегата Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-03-4 от 

25 януари 2021 г. сме получили отговор на писмо от 

Администрацията на Министерския съвет, в което посочват трима 

експерти във връзка с подпомагане относно електронното възлагане 

на обществени поръчки на Централната избирателна комисия. 

Докладвам го за запознаване. Предлагам на работно обсъждане в 

утрешния ден да бъде обсъдено предложението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, в 

момента писмото е само за запознаване. А в зависимост от плана за 

обществените поръчки и необходимостта, ще бъдат ангажирани 

съответните външни лица като консултанти или участници в 

комисиите.  

Благодаря, колега Стефанова. 

Колегата Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

предстоящата регистрация на партии и коалиции в Централната 
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избирателна комисия с оглед изискването на чл. 128 от Изборния 

кодекс, наименованието или абревиатурата на коалиция да не 

повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана 

по Закона за политическите партии, до датата на обнародване в 

Държавен вестник на указа на президента, за насрочване на изборите 

за Народно събрание на 4 април 2021 г., ви предлагам писмо до 

председателя на Софийски градски съд, с което да поискаме списък 

на регистрираните партии до датата на обнародване на указа, която 

дата е 19.01.2021 г., с оглед на проверката, която прави Централната 

избирателна комисия за наименованието или абревиатурата на 

коалициите, които ще се регистрират в Централната избирателна 

комисия за участие в изборите за народни представители.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Бойкинова, да бъде 

изпратено писмо до Софийски градски съд във връзка с 

информацията за регистрираните партии и коалиции и 

наименованията им. Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се 

намира докладна от госпожа Красимира Манолова – директор на 

дирекция „Администрация“, и тя е във връзка с чл. 25 от 

Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена 

информация в Централната избирателна комисия, съгласно които 

правила се изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за 

достъп до обществена информация. Съответно отчетът се публикува 

на интернет страницата на ЦИК.  

Виждате има приложен отчет, който съм проверила и е 

съгласно формата, която сме одобрили с приемането на Вътрешните 

правила, поради което ви моля да одобрим предложения отчет, както 
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и да гласуваме да се публикува на интернет страницата на ЦИК в 

рубрика „Достъп до информация по ЗДОИ“.  

В докладната има една грешка, че това са през 2020 г. 

постъпилите заявления. Има техническа грешка в докладната. Но 

отчетът е за постъпилите заявления за достъп до обществена 

информация за 2020 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Бойкинова. Номерът на преписката е ЦИК-09-22.  

Има ли други предложения? Няма. 

Да гласуваме одобряването на отчета и качването му на 

страницата на Централната избирателна комисия в частта, отнасяща 

се до ЗДОИ – запитванията по Закона за достъп до обществена 

информация.  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Преминаваме към точка пета от дневния ред. Думата има 

колегата Ганчева. 

 

Точка 5. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги, докладвам вх. № НС-04-01-4/1 от 25.01.2021 г. –

писмо по електронната поща с посочен имейл за контакт от 

Министерството на външните работи. Припомнят ни да изпращаме 

на работна група „Избори“, комуникацията. За сведение.  

Докладвам ви вх. № НС-04-01-10 от 25.01.2021 г. Това е 

писмо до главния секретар на Министерския съвет с копие до 

Централна избирателна комисия и до изпълнителния директор на 

Печатницата на БНБ. Писмото от Министерството на външните 

работи е във връзка с организацията за подготовката и провеждане 
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на изборите извън страната. Сочат, че важен аспект е осигуряването 

на изборни книжа и консумативи до отделните дестинации в 

условията на непредвидима динамика и развитие на пандемична 

обстановка. Сочат се и рискови фактори за логистиката, предвид 

което отправят молба за съдействие на МВнР да получи изборните 

книжа и материали, в това число печат, отличителни знаци за 

членовете на СИК, пликове за запечатване на протоколи и други 

нормативно установени документи за нуждите на всяка една 

избирателна секция извън страната, не по-късно от две седмици от 

датата на провеждането им.  

Докладвам го за сведение и считам, че в рамките на Работна 

група по организационно-техническите и финансовите въпроси на 

ръководителя за съобразяване, както и извън страната, съобразяване 

при бъдещи решения и действия от страна на ЦИК.  

Докладвам вх. № НС-04-01-8 от 23.01.2021 г., получено по 

пощата и съответно по имейла, като с това писмо Министерството 

на външните работи в отговор на наше писмо, искане за 

информация, ни информират, че за по-добро и навременно 

информиране на българските граждани зад граница относно 

изборния процес на сайта е разкрита специална рубрика „Избори“. 

Сочат, че Дирекция „Пресцентър“ разпространява полезна 

информация, свързана с изборите, и чрез прессъобщенията до 

медиите, които се публикуват, също така на сайта на МВнР и 

социалните мрежи. Сочат, че нашите сънародници могат да се 

информират за специфичните условия за гласуване в съответната 

държава и от сайтовете на задграничните представителства. 

Посочват, че редовно разпространяват прессъобщения и публикуват 

във фейсбук информация за промените и мерките за 

предотвратяване на пандемията. И в допълнение, във връзка с 

извънредната епидемична обстановка в света, сочат, че МВнР 

поддържа в режим 24 часа актуална информация за ограничителните 

мерки и условия за пътуване на българските граждани, в съответната 

рубрика с посочен линк на тяхната интернет страница. Това ви го 

докладвам за сведение.  
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Аз предлагам във връзка с гласуването извън страната да се 

обособи и една папка „Гласуване извън страната“, където да се 

разполагат всички документи, които по някакъв начин обективират 

информацията за гласуването извън страната. На разположение на 

колегите е. Ще възложа това на администрацията. За сведение.  

Също така към писмото е приложена и грама относно искане 

за съгласието на приемащата държава. Това е за сведение.  

Разбрахме се с колегата Чаушев. Става въпрос за моя грешка 

с оглед доклада ми. Така че сега докладвам това, което е свързано с 

уведомленията, исканията от Министерството на външните работи 

във връзка с изпълнение на задължението им по чл. 21 от Изборния 

кодекс.  

В Централната избирателна комисия е получено първото 

писмо, което поставя началото на поредицата от писма във връзка с 

информацията, която ще постъпва от тук насетне регулярно от 

Министерството на външните работи, по отношение на получените 

отговори от приемащите държави за произвеждане на изборите за 

народни представители за Народно събрание, насрочени на 4 април 

2021 г., информация за държавите, в които не се изисква съгласие, 

както и за улеснение на тази информация приложена в таблица. Тази 

таблица е във вътрешната мрежа, като аз съм възложила на 

директора на дирекция „Администрация“ да се обобщава тази 

информация. В графа „Забележка“ е вписана информацията какво се 

случва по отношение на приемащата държава, какво се случва във 

връзка с COVID-обстановката, дали се чакат допълнителни 

указания.  

Докладвам го за сведение и за запознаване към настоящия 

момент.  

Докладвам и писмо с вх. № НС-04-01-8/1 от 25.01.2021 г., 

като приложено са ни изпратили от МВнР информация за 

задграничните представителства на Република България. В таблица е 

списъкът с информацията, както и има приложени становища за 

разкриване или не на избирателни секции.  
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Предлагам, тъй като приложенията са от различни посолства, 

информацията е голяма по обем и има време до взимане на 

съответните решения, сега за сведение, запознаване и за 

съобразяване при решенията, които предстои да вземем, и за 

обсъждане, естествено, в рамките на ЦИК и на работната група.  

В Централната избирателна комисия са постъпили няколко 

писма, които обективират един и същи въпрос, а именно кога ще 

стартира подаване на заявление за гласуване извън страната с оглед 

предстоящите избори.  

Аз, колеги, към настоящия момент ви предлагам да не 

отговаряме поединично, тъй като знаете, ние се подготвяме и всеки 

момент при техническа възможност, с оглед приетото днес решение 

от Централната избирателна комисия, с което утвърди изборните 

книжа за предстоящите избори, и в частност, изборната книга, която 

представлява заявление за гласуване извън страната, правя следното 

предложение, а именно: по председателска преценка на 

ръководството да инициираме среща с нашия партньор, който 

поддържа това заявление, съответно да предоставим книгата и да 

уточним всички въпроси, като в най-скоро време, може би от 

началото на другата седмица, да стартираме и това електронно 

заявление. В тази връзка да излезем със съобщение, като уточним 

началната дата, която да удовлетвори питанията на всички 

граждани, които желаят да упражнят правото си на глас извън 

страната.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ганчева.  

Предложението е да бъде проведена среща, за да може да 

бъде уточнено качването, и то в най-кратки срокове, на заявлението 

на страницата на Централната избирателна комисия, за да може то 

да се подава, така както имаме и достатъчно много запитвания в 

Централната избирателна комисия от граждани, които желаят да 

гласуват извън страната.  

В тази връзка предлагам утре да бъде уговорена среща с 

„Информационно обслужване“ АД, за да може заявлението 
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максимално бързо да бъде качено на страницата на Централната 

избирателна комисия, като разбира се, ще помоля да подготвите 

писмо, което да изпратим на „Информационно обслужване“ АД 

официално, за провеждането на срещата в утрешния ден.  

Процедура по гласуване на предложението.  

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 Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

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

Благодаря ви, госпожо Ганчева. 

По точка шеста от дневния ред думата има колегата 

Иванова. 

 

Точка 6. Отговори по въпроси на граждани. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-22-46 от 22.01.2021 г. е постъпила 

писмена    молба    от   госпожа    М.  Б.               в      качеството ѝ на 

евентуален кандидат за народен представител от гражданска квота, 

посочен и регистриран като кандидат от името на партия или 

коалиция. Във въпросната молба госпожа Б.                 поставя за 

обсъждане в Централната избирателна комисия, като моли за проект 

на становище или решение, въпрос, свързан с хипотезата на чл. 158 

от Изборния кодекс, като ни уведомява, че към настоящия момент 

същата изпълнява длъжността съдия по вписванията в Районен съд – 

Кнежа, а при нужда по заместване – и длъжността държавен съдебен 

изпълнител.  

Във връзка с поставения въпрос в моя папка във вътрешна 

мрежа съм изготвила един проект на отговор до госпожа Б.,     с 

който ви моля да се запознаете и ако има някакви разисквания, да ги 

обсъдим. Акцентът е, че в разпоредбата на чл. 158 от Изборния 

кодекс законодателят е въвел забрана за издигане на кандидати от 

името на партии и коалиции по отношение на определени категории 
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и длъжности, които са изчерпателно изброени. Длъжностите съдия 

по вписванията и държавен съдебен изпълнител не са посочени в 

тази забранителна норма. При това положение считам, че 

преценката, дали госпожа Б.       може да бъде номинирана като 

кандидат за народен представител от партия или коалиция, следва да 

бъде извършена от органа по назначаването, съобразно изискванията 

на Закона за съдебната власт, доколкото именно това е 

нормативният акт, регламентиращ статута на посочените по-горе 

длъжности, а именно съдия по вписванията и държавен съдебен 

изпълнител.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми 

колеги, имате думата за изказвания.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма.  

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, имаме запитване от още един 

гражданин по имейл с вх. № НС-22-54 от 25.01.2021 г. Това е 

господин Ю.   А.               Той ни казва, че бил осъден, но присъдата 

му е изтекла. Вероятно има предвид, че си е изтърпял наказанието, 

но не е реабилитиран. И в тази връзка много настоятелно ни моли да 

му изпратим писмен отговор може ли да бъде член на РИК. Тъй като 

в писмото не е посочено за какво престъпление е бил осъден, в 

отговора аз прецених, че следва да му кажем на какви законови 

изисквания следва да отговаря лице, което е предложено за 

назначаване като член на РИК, и това са всичките законови 

изисквания, които фигурират и в декларацията, която попълват 

членовете на РИК. Може да се запознаете с проекта на отговор, 

който е в моя папка във вътрешна мрежа.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, имате 

думата за изказвания.  

Процедура по гласуване на текста на писмото.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма.  

Към същата точка колегата Ивков има думата.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № НС-22-27-1 от 22.01.2021 г. 

господин Т.,       който преди това ни беше питал и подробно му 

бяхме отговорили как той и неговото семейство биха могли да 

гласуват в Германия. Благодари ни за подробното писмо, което сме 

му изпратили с наш изх. № НС-22-40 от 21.01.2021 г. Прави нещо 

като заключение, а именно, защо трябва да се подава електронно 

заявление за гласуване, при положение че и без такова би било 

възможно да се гласува в германските посолства в деня за гласуване. 

За мен въпросът е риторичен и го предлагам за сведение.  

Бих могъл да му отговоря, че електронното заявление има 

смисъл да се отвори на местата, където искат при съгласие на 

другата държава. Но ние сме му дали изключително подробен 

отговор. Той ни благодари и считам, че въпросът е риторичен и 

остава за сведение.  

Следващото е НС-22-49 от 23.01.2021 г.    от господин     Ж. 

М.       по електронната поща. Пита ни какво трябва да се направи, за 

да се открие избирателна секция в Монпелие, Франция.  

Тъй като се занимавам със самата рубрика и мислех да я 

довърша, но не съм, не съм правил конкретен отговор на това писмо. 

Но ако не възразявате, докато не публикуваме първата дузина 

въпроси от рубриката, да му отговорим с текста на чл. 14, ал. 1 във 

връзка с чл. 16, а именно. Да му кажем, че в местата в държавите – 

членки на Европейския съюз, каквато е Франция, Монпелие, той 

живее извън дипломатическото или консулското представителство и 

се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 

60 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс, 

като добавим, че дори да е налице това условие, трябва кумулативно 

да има и един друг елемент, а именно съгласието на държавата 
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Франция в случая. По-нататък като второ изречение да му обясним, 

че двата начина е да подаде заявление по чл. 16, ал. 1. Предлагам ви 

такъв отговор. Ако искате да го гласуваме, и след заседанието ще го 

изготвя за подпис в този смисъл.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата 

колеги, по предложения проект на отговор, който ще изготви 

колегата Ивков.  

Ако няма изказвания, процедура по гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.  

Преминаваме към точка седма от дневния ред. Думата има 

колегата Войнов. 

 

Точка 7. Разни. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-22-23/2 от 25.01.2021 г.    Писмото    е от Я. А.    и е 

относно издаването на заповеди от кметове на общини за 

образуването на избирателни секции с техния обхват и адрес. 

Според господин А.  заповедите се съставят и публикуват в 

различни формати, като някои от форматите не отговарят на 

изискванията за отворени данни. Той предлага всички заповеди на 

кметовете да бъдат с еднаква структура и формат, като се 

публикуват като отворени данни на сайта на Централната 

избирателна комисия. 

Докладвам това писмо за сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колегата 

Джеров.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

едно писмо вх. № МИ-06-164 от 22.01.2021 г. Писмото ни е 

изпратено от община Раковски, област Пловдив, от кмета господин 

П. Г.          Става     дума за отворено помещение във връзка с 
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изтичане на срок на съхранение на документи и книжа от 

произведени местни избори през 2015 г., както и национален 

референдум, също през 2015 г., като в писмото съответно са 

приложени заповедта от 18.11.2020 г., както и самият протокол за 

извършените действия. В протокола накрая е упоменато, че 

помещението е запечатано отново по съответни ред и начин и 

преписката е комплектувана в цялост. Докладвам ви го за сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колегата 

Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило запитване по Закона за достъп до 

обществена             информация        от     госпожа     С. П. 

Постъпилото искане е с вх. № НС-29-1 от 13.01.2021 г. То обхваща 

девет въпроса, които касаят организацията на машинното гласуване. 

По-голямата част от въпросите касаят конкретни факти.    Госпожа 

П.            заявява и желание да ѝ се предоставят документите, на 

които са изложени аргументите на Централната избирателна 

комисия по повод на поставените въпроси.  

Изготвил съм отговор, който може да видите в моя папка за 

днешно заседание. То е в рамките на около две страници, тъй като 

обхваща и поставените девет въпроса. Въпроси 2 и 8 съответно 

съвпадат. Като във връзка с искането за документи, това към което 

насочвам госпожа П., е, тъй      като Централната избирателна 

комисия винаги е била прозрачна в своята дейност и стриктно спазва 

този принцип, да се запознае със страницата на ЦИК, където са 

представени документи от типа на техническата спецификация за 

специализираните устройства за машинното гласуване, двете 

решения за откриване на процедурата и респективно за определяне 

на изпълнителя на обществената поръчка, доставка на 9600 

специализирани устройства.  

Също така пазарното проучване и анализ, изготвен от Сова 

Харис през 2017 г. То също е на нашата страница, както и последен 

протокол от заседанието на Централната избирателна комисия от 

30.12.2020 г., тъй като поставя запитвания за допълнителни факти.  
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Конкретно въпросите, които поставя, в по-голямата си част са 

фактически. Отговорите се характеризират с краткост и са базирани 

изцяло на текстове на Изборния кодекс.  

Моля, да се запознаете и ако има въпроси, да ги дискутираме.  

Благодаря.  

Колеги, тъй като въпросите са много разнообразни, наистина 

девет на брой, аз ви ги докладвах и стана ясно, че те обхващат и по-

общи теми, които могат да бъдат изложени впоследствие като 

информация в рубриката „Въпроси и отговори“. 

Аз оттеглям проекта и предлагам на работно заседание да 

бъде обсъден, след което да бъде внесен в заседание на Комисията в 

утрешното заседание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

доколкото разбирам, оттеглен е докладът. Утре в 13.00 часа нека да 

се събере групата „Въпроси и отговори“ и в тази връзка да бъде 

обсъден отговорът на колегата Николов, който трябва да бъде 

подготвен.  

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам да има съвместно заседание 

на Правната група и на групата „Въпроси и отговори“, с което да 

вземем становище по някои принципни въпроси. Кои заявления са за 

достъп до обществена информация и кои не принципно. Специално 

двете, които са сега на дневен ред на колегата Николов и колегата 

Бойкинова, на които изтича срокът, по какъв начин да се отговори и 

дали изобщо дължим отговор. И да вкараме в заседание на ЦИК, за 

да можем в срок, в случай че се дължи и преценим часа съгласно 

този закон, да предоставим на Комисията за гласуване конкретните 

отговори. Съвместно заседание на двете групи предлагам утре в 

13.00 часа преди заседанието.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Съгласен съм, 

колега Ивков. Тогава двете групи да се съберат заедно, за да могат 

да обсъдят въпросите, които стоят във връзка с писмото, което е 

разпределено на колегата Николов. Моля след това да се уточните. 
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Колега Бойкинова, моля ви да може да обсъдим нещата и тогава да 

се видят.  

Колегата Цанева има думата.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви две писма с вх. 

№ ЦИК-07-7 и ЦИК-07-11. И двете писма са от АСЕЕЕО, 

Асоциацията на избирателните комисии от Европа. АСЕЕЕО ни 

информира, че тази година се отбелязват 30 години от създаването 

на Асоциацията. По този повод Секретариата предприема да се 

проведат събития, като ни е изпратил и пътна карта на събитията за 

отбелязване на 30 годишнината. А именно през февруари месец се 

отбелязва Световният ден на изборите, февруари – август, конкурс 

най-добрата снимка от изборите, май – август, с кампания послание 

до бъдещите млади гласоподаватели и септември месец, годишна 

конференция.  

Също така АСЕЕЕО ни напомня, че на 4 февруари се 

отбелязва Световният ден на изборите. Обикновено на този ден 

избирателните комисии отварят вратите си. Канят млади хора. Също 

така на 4 февруари онлайн ще се проведе симпозиум – Младежите и 

изборите, на която сме поканени. И в писмото Секретариата на 

АСЕЕЕО ни напомня, че с решение от м. септември 2019 г. на 

Общото събрание, годишната вноска е увеличена от 1800 на 

2100 евро.  

Докладвах ви ги за запознаване. Този материал ще бъде качен 

в папка „Международна дейност“ и ще бъде предоставен и на 

нашето счетоводство като бъдеща информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с 

този доклад молбата ми е, вие и колегата Димитров като говорители, 

заедно с нашия PR, да подготвите някакви предложения, които да 

предложите на комисията във връзка с отчитането на 

Международния ден на изборите на 4 февруари, да можем и ние в 

тази връзка да имаме някакво мероприятие, с което да отбележим 

тази дата, така както традиционно го правим и в предходните. Това е 

моето предложение. В рамките на следващите дни ще очаквам да 

направите предложение за евентуални мероприятия.  
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви, колеги, за сведение писмо от 

А-WEB, с което ни информират, че ако сме провели семинари или 

свързани с дейността на А-WEB, или имаме обучителни центрове, 

които работят, разходите, които са направени за 2020 г., да се 

изпрати документация, за да бъдат реимбурсирани. Но ние не сме 

провеждали такива мероприятия. Затова за сведение.  

Докладвам ви за запознаване. Ще бъде качено и в папка 

„Международна дейност“, писмо чрез АСЕЕЕО от Международния 

изборен институт на Мексико, които провеждат тази година 

постоянни семинари на тема: „Демокрация и изборите в света“. 

Първият е бил на 22 януари. Изпратили са ни датите и темите за 

следващите семинари, които протичат. Следващият е от 5 февруари 

до 29 октомври 2021 г. Ще бъде качено в папката.  

Засега за запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Цанева. С това изчерпваме и точка разни.  

Има ли други желаещи да се включат? Няма. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Насрочвам заседание за утре след обяд в 14.30 часа.  

Моля, колегите, които имат принципни решения във връзка с 

организацията на изборите, да може да ги разгледаме.  

 

 

(Закрито в 17,00 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Андреев 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

Стенограф: 

Силвия Михайлова 


