
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 275 

 

На 27 януари 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно регистрация на партии и 

коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители  на 

4 април 2021 г. 

  Докладва: Мария Бойкинова 

1а. Проект на решение за гласуване на избиратели със 

служебно заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“. 

  Докладва: Йорданка Ганчева 

1б. Проект на решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъците на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

  Докладва: Емил Войнов 

2. Доклад относно машинно гласуване. 

Докладва: Паскал Бояджийски 

2а. Заявление за гласуване извън страната. 

  Докладва: Йорданка Ганчева 

3. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 

  Докладва: Ерхан Чаушев 
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4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

  Докладват: Силвия Стойчева, Георги Баханов 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Кристина 

Стефанова 

6. Отговори по въпроси на граждани. 

  Докладва: Николай Николов 

7. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Силва 

Дюкенджиева, Катя Иванова, Николай Николов, 

Цветанка Георгиева, Бойчо Арнаудов, Александър 

Андреев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски,  Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Силва Дюкенджиева. 

 

Заседанието бе открито в 15,00 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 27 януари 2021 г.  
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Извиняваме се на тези, които следят работата на комисията и 

ни гледат, за закъснението, но то се дължи на проведена среща и 

обсъждания в работните групи. 

Виждате във вътрешната мрежа дневния ред на заседанието. 

Днес отсъства колегата Дюкенджиева, ползвайки отпуск. 

Всички останали присъстват, като, разбира се, има колеги, които са 

извън залата и които обработват своите преписки. 

Колеги, имате ли допълнения към дневния ред така, както е 

качен? 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, 

моля да ме включите с точка: Проект на решение за гласуване на 

избирателите с т.нар. „сгрешени, непълни“ адреси в с. Слънчево, 

община Аксаково, по повод предстоящите частични избори на 

28.02.2021 г. 

Също така ви моля и за традиционната точка – Организация 

на гласуването извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Първото 

предложение ще бъде т. 1а – имате готовност да докладвате по 

проекта на решение? Второто предложение ще бъде т. 2а – за 

докладите за гласуване в чужбина. 

Други колеги? Няма други. 

Колеги, процедура по гласуване на дневния ред 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

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

Дневният ред се приема. 
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Колеги, преминаваме към точка 1а от дневния ред. 

 

Точка 1а. Проект на решение за гласуване на избиратели със 

служебно заличени, непълни или т. нар. „сгрешени адреси“. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин 

председател! Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия 

е постъпило писмо с вх. № ЧМИ-06-5 от 21.01.2021 г., с което 

отново на вниманието на ЦИК е поставен въпросът за гласуване на 

избиратели, които не са си сменили личните карти, имат ново 

наименуване на улици. Знаете, в с. Слънчево това е едно от местата, 

в които ще се произведе частичен избор на 28.02.2021 г. 

Този въпрос многократно е поставян пред Централната 

избирателна комисия. В тази връзка са и наши решения със 

съответните номера: 369, 1031-НС от 22.09.2014 г. Такова решение 

имаме от 2015, 2016, 2017, 2019 г. 

Предлагам ви проект на решение, с който отново да допуснем 

тези избиратели, които са с непълни или с т. нар. „сгрешени адреси“, 

както и служебно заличени адреси, но имат избирателни права и не 

фигурират в отпечатаните избирателни списъци, да упражнят 

правото си на глас, като бъдат дописани от общинската 

администрация на ръка в избирателните списъци със съответните 

условия така, както ги поставяме, а именно да попълнят и 

съответното приложение – декларация. В случай че посочените 

избиратели не фигурират в списъка, се дописват в изборния ден от 

СИК в допълнителната страница на избирателния списък под черта, 

след което се допускат да гласуват. 

Предлагам ви това решение да бъде конкретно за кметство 

Слънчево, община Аксаково, които са ни сезирали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Ганчева. Виждате във вътрешната мрежа проекта на решение, 

който е качен. Колеги, имаме ли предложения по текста? 
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Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1956-МИ. 

Колеги, преминаваме към точка 2а от дневния ред. Госпожо 

Ганчева, заповядайте. 

 

Точка 2а. Заявление за гласуване извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги, както знаете, днес беше проведена среща с 

партньора на Централната избирателна комисия, който поддържа 

интернет-страницата, с цел разработване и пускане на електронното 

заявление за гласуване извън страната. Бяха уточнени всички 

технически въпроси, както и формата. Изрази се готовност в най-

кратък срок, а именно другата седмица при първа възможност да се 

пусне. 

Естествено сега в момента е в процес на разработване, както 

бяха поставени и въпросите, свързани с проверка на избирателните 

права и прочее, така, както знаете с оглед присъствието на членовете 

на ЦИК на срещата. 

В тази връзка, господин Андреев, уважаеми колеги, 

предлагам така, както беше изговорено, да инициираме с писмо – 

няма текст, но то е традиционното – в оперативен порядък в удобно 

време и час за двете страни, по председателска преценка да се 

проведе и среща с ГД ГРАО с оглед възможност в най-кратък срок 
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решаване на въпросите, които стоят, и пускане на заявлението за 

гласуване извън страната. Естествено, след като се получи 

конкретното техническо предложение, което обсъдихме днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Ганчева. 

Чухте предложението да изпратим писмо, с което да поканим 

ГД  ГРАО на среща във връзка с уточняването на въпроси, свързани 

с подаването на заявленията за гласуване в чужбина. 

Предлагам, ако е възможно, тази среща да се проведе в 

утрешния ден и в тази връзка и с оглед на писмото ще видим дали 

имат такава готовност. 

Процедура по гласуване на писмо до ГД ГРАО. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Ганчева, за следващия доклад. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Имам още един доклад 

във връзка с проведената днес среща и с оглед пускане във 

възможно най-кратък срок така, както беше изговорено, на 

електронното заявление за гласуване извън страната. Предлагам ви 

да приемем писмо, с което да предадем списъка на държавите така, 

както е постъпило информацията в Централната избирателна 

комисия от Министерството на външните работи и информацията 

със списъка с дипломатическите и консулски представителства за 

параметризиране в системата, като допълнително предлагам на 

работна група да обсъдим конкретните текстове, които са за 
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улеснение на избирателите, които ще попълват тази форма – за кои 

държави точно. Да се посочи някаква допълнителна информация с 

оглед военен риск, усложнена обстановка или информация от 

Министерството на външните работи, че има вероятност да не се 

разкрие избирателна секция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Ганчева. Чухте предложението за изпращане на писмо 

„Информационно обслужване“ АД. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Прощавайте, уважаеми господин 

председател, аз предлагам в това писмо да бъде включена все пак, 

въпреки че тя е ясна, на нашата страница и формата на образеца 

съобразно нашите изборни книги, а именно Приложение № 21-НС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Чухте предложението. Процедура по гласуване на писмо, с 

което да бъде изпратена на „Информационно обслужване“ АД 

необходимата информация за параметризация и заявлението. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с обработката на 

заявленията за гласуване извън страната ви предлагам писмо до  

господин Филипов. За нуждите на ЦИК във връзка с гласуването в 

секции извън страната за народни представители моля да се създаде 

електронна пощенска кутия в домейна на ЦИК, както е посочено 

съобразно писмото. 
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Всички писма, колеги, като проект са във вътрешната мрежа 

в съответната папка „Гласуване извън страната“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Ганчева. Чухте предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам и още едно писмо, с 

което да изискаме от нашия партньор „Информационно обслужване“ 

АД да ни предостави форма в ексел формат за нуждите на обработка 

на постъпващите заявления от дипломатическите и консулски 

представителства на хартия, които се обработват, която след това ще 

изпратим на Министерството на външните работи. 

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Ганчева. Чухте предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

против – няма. 
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Предложението се приема. 

Моля продължете, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам в тази точка. 

Постъпило е писмо от екипа на Демократична България: 

„Приложено изпращаме писмо относно възможността на 

българските граждани да заявят желанието си за гласуване извън 

страната чрез електронно заявление през интернет-страницата на 

ЦИК.“ В приложеното писмо посочват възможните начини съгласно 

чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс – всеки български гражданин, който 

има право да гласува, как да подаде заявление. Също така сочат 

крайния срок за подаване на тези заявления, а именно 9 март 2021 г. 

и че е важно упражняването правото на глас на българите извън 

страната. 

Процесът по подаване на заявление по електронен път за 

гласуване извън страната ни сочат, че следва да стартира незабавно, 

за да се гарантира максимално дългия период, през който 

българските граждани, които живеят извън страната, да упражнят 

правото си на глас, възможността на съгражданите ни да се 

организират за максимално възможен брой секции за гласуване в 

чужбина, активна информационна кампания в достатъчно дълъг 

период, който да подпомогне българските граждани при 

упражняването на правата им за гласуване в чужбина. 

С оглед на това настояват пред ЦИК да оповести 

електронното заявление за гласуване в чужбина на интернет-

страницата си максимално бързо, едновременно с приемане и 

публикуване на изборните книжа за парламентарните избори. 

Господин Иванов, в качеството му на председател! 

С всичко, което е изложено в писмото на господин Иванов, аз 

считам, че Централната избирателна комисия работи в тази посока и 

аз като ръководител на групата „Гласуване извън страната“ съм 

съгласна. Току-що минаха докладите във връзка с усилията, които 
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полага ЦИК възможно това заявление за гласуване извън страната да 

стартира най-бързо. То ще стане факт в следващата седмица, както и 

по повод активната информационна кампания. Знаете, припомням, 

ние регулярно изпращаме информация до Министерството на 

външните работи с молба да разпространи чрез ДКП-тата. Аз с 

удоволствие, колеги, видях, ползвайки фейсбук, че всъщност 

първата порция от тази информация, която изпратихме, се 

разпространява във фейсбук. 

С колегата Николов днес сме обсъдили в тази посока още 

една информация, която ще представим на вашето внимание. 

Считам, че към настоящия момент ЦИК полага и прави всичко 

възможно и, да, идеята наистина да направим всичко възможно 

гражданите извън страната, които желаят, да се възползват и от 

електронната форма. 

Не предлагам отговор. Не знам дали е необходимо. Считам, 

че нашите действия са публични. 

Докладвам вх. № НС-04-01-13 от 26.01.2021 г. Колеги, от 

Министерството на външните работи са ни препратили въпрос, 

свързан с електронното заявление за гласуване извън страната. 

Такива въпроси, както ви казах, има и вчера. 

Аз ви предлагам обаче, когато има яснота точно за датата, с 

цел улеснение да отговорим на всички тези въпроси. Да пуснем едно 

съобщение в тази посока, когато е ясна началната дата, тя ще бъде 

следващата седмица, но мисля, че това ще е по-добре, отколкото да 

отговаряме отново с „ще стартира възможно в най-кратък срок“. 

С № НС-04.01.8/2 от 26.01.2021 г. е пристигнала информация 

от Министерството на външните работи за посолството ни в Хага.  

Предлагам я за сведение, запознаване и за съобразяване при 

взимане на необходимите решения. 

Също така е пристигнало писмо в оригинал с вх. № НС-04-

01-8/1 от 26.01.2021 г. във връзка с информация от Министерството 
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на външните работи и съответните грами по отношение на 

конкретни държави, конкретни дипломатически и консулски 

представителства.  

Колеги, както беше казано и вчера, вече е обособена папката 

„Гласуване извън страната“, където в подраздели цялата 

информация, която постъпва, се наслагва и е на вашето внимание. 

Ние ще ги обсъждаме, когато е необходимо, в работни групи и 

съответно при взимане на нашите решения. 

Господин Андреев, мисля, че към настоящия момент е това. 

Но ще си позволя в тази точка да докладвам с оглед бързина 

писмо с вх. № НС-04-01-14 от 26.01.2021 г. Това е всъщност 

проектът на доклад на Бюрото за демократични институции и права 

на човека на ОССЕ, разпределено на мен и на колегата Цанева, с 

молба за фактологични бележки до днес. 

Но, както обсъдихме и оперативно предлагам да приемем 

протоколно решение за бърз превод – до утрешния ден – след което 

да прегледаме фактологично и да изпратим, ако имаме някакви 

бележки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Ганчева. Да, така е. Срокът е до днес. Но ние вчера 

получихме писмото и няма как в такъв кратък срок, включително и 

на заседание да бъде обсъдено дали имаме такива бележки или не. 

Чухте предложението за превод на проекта на доклад и вече в 

рамките на утрешното заседание, ако има такива, да бъдат уточнени 

и да бъдат изпратени, независимо от това, че срокът е до днес. Те би 

трябвало да бъдат съобразени и взети предвид. 

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 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 
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Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

 

Точка 3. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали има проект на решение за промяна в 

състава на ОИК – Венец, поради подадено заявление за 

освобождаването на заместник-председателя на ОИК Ради 

Панайотов. 

Виждате текста на проекта на решение. По същество, с вх. 

№ МИ-06-167 от 26.01.2021 г. по електронен път сме получили 

заявление чрез общината от заместник-председателя на ОИК Ради 

Панайотов за освобождаването му като такъв. 

Има предложение от страна на Обединени патриоти за 

прекратяване на пълномощията на заместник-председателя и за 

назначаването на Калоян Колев на мястото на подалия заявлението 

за напускане. Има съответните декларации и диплома за висше 

образование. 

Предлагам съгласно текста, който виждате пред себе си, 

съответно да освободим като заместник-председател на ОИК – 

Венец, Ради Панайотов и да му се анулира издаденото 

удостоверение и да назначим на негово място като заместник-

председател на ОИК – Венец, Калоян Красимиров Колев със 

съответното ЕГН, като му се издаде и съответното удостоверение. 

Моля да гласуваме промяната в ОИК – Венец. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Чаушев. Виждате проекта на решение във вътрешната мрежа 

в папката на колегата Чаушев. Има ли предложения?  
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Ако няма, 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 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1957-МИ. 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 

Заповядайте, колега Стойчева, по тази точка. 

 

Точка 4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, представям на вашето внимание проект за 

решение относно искане за отваряне на запечатано помещение в 

община Враца, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за президент и вицепрезидент, произведени на 6 и 

13 ноември 2016 г. 

По електронната поща на Централната избирателна комисия 

е постъпило искане от кмета на община Враца Калин Каменов за 

разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се в 

архивно помещение № 1 в сградата на община Враца, в което се 

съхраняват цитираните вече изборни книжа и материали. Достъпът 

до помещението е необходим във връзка с извършване на неотложен 

ремонт на част от ВиК инсталацията на сградата на общинската 

администрация, като изборните книжа ще бъдат преместени в 

архивно помещение в приземен етаж, намиращо се също в сградата 

на общинската администрация – Враца. 
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Предвид изложеното и на посочените в проекта на решение 

правни основания предлагам Централната избирателна комисия да 

разреши отварянето на запечатаното помещение, като достъпът до 

него, извършените действия от назначената със заповед на кмета 

комисия, както и преместването и запечатването на помещението 

бъдат извършени съобразно изискванията на Решение № 1244-МИ 

на Централната избирателна комисия от 30.09.2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата 

Стойчева проекта на решение с проектен № 4500. Имаме ли 

предложения по текста? 

Ако няма такива, 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 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1958-ПВР. 

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-14-1 от 25.01.2021 г. по 

електронната поще в Централната избирателна комисия е постъпило 

искане за отваряне на изборно помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали на община Иваново, област Русе, поради 

извършване на строително-ремонтни дейности. Искането е 

подписано и е подпечатано от кмета на община Иваново. 

Желаят ЦИК да излезе с решение, с което във връзка с 

извършване на строително-ремонтни дейности в сградата на община 

Иваново, област Русе, е необходимо да се отвори запечатано 
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помещение с посочения в искането адрес в с. Иваново, конкретна 

улица и сграда, тоест, в административната сграда на община 

Иваново, в складово помещение № 1, приземен етаж, в което 

помещение се съхраняват изборни книжа и материали от 

проведените на 26 март 2017 г. избори за народни представители и 

проведените на 27.10.2019 г.  и 03.11.2019 г. местни избори за 

общински съветници и за кметове в община Иваново, област Русе. 

Кметът ни информира, че всички горепосочени изборни 

книжа и материали ще бъдат временно преместени в съседно 

помещение, в складово помещение № 2, приземен етаж в същата 

сграда, като за извършените дейности ще бъде съставен протокол 

съгласно наше Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г.  

Молят да им дадем разрешение за отваряне на запечатано 

помещение, както и преместване на изборните книжа и материали в 

посоченото ново временно такова.  

Има изготвен проект на решение, който е качен във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. С него предлагам да 

разрешим отваряне на запечатано помещение, подробно описано в 

искането на кмета на община Иваново, като сме посочили как да 

бъде осъществен достъпът до запечатаното помещение – по реда на 

т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. от комисия от 

длъжностни лица, определена със заповед на кмета на община 

Иваново. 

Моля, колеги, да погледнете проекта за решение и, ако 

нямате предложения за допълнения или изменения, да го подложите 

на гласуване,  господин председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата 

Баханов проекта на Решение № 4496. Имате ли предложения по 

текста на решението? 

Ако няма, процедура по гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1959-НС/МИ. 

Благодаря Ви, колега Баханов. 

С оглед постъпилите документи във връзка с доклада относно 

машинното гласуване и необходимостта групата да се събере в тази 

връзка, давам почивка и прекъсвам заседанието, като почивката ще 

бъде в рамките на един час, след което ще продължим заседанието. 

 

(След прекъсването) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

Връщаме се на точка първа от дневния ред. Колега 

Бойкинова, заповядайте. 

 

Точка 1. Проект на решение относно регистрацията на 

партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми господин председател, аз 

предлагам да включим нова точка в дневния ред, а именно 

принципно решение за формата и начина на представяне на 

структурирания електронен вид на списъка, след което предлагам да 

ви докладвам решението за регистрация. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Нека 

това да е точка 1б. Решението ще докладва, господин Войнов, Вие 

ли? Добре. 

Процедура по гласуване на предложението за включване на 

нова точка в дневния ред – т. 1б – относно проект на решение за 

структурирания електронен вид на подписката. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Колега Войнов, заповядайте по т. 1б. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви проект за решение относно 

определяне формата и структурирания електронен вид на списъците 

на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция 

за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Проектът можете да видите във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали. Предлаганото решение е аналогично на решенията, 

които приемаме за всички видове избори и то произтича от 

правомощията на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 35 от Изборния кодекс. 

Към решението има и две приложения. Първото приложение 

е указания за попълване на списъка в структуриран вид. Второто 

приложение е електронната форма в ексел формат. 

Моля да се запознаете с проекта за решение и, ако няма 

забележки, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, минути за запознаване с проекта на решение. 

Колеги, по текста на проекта на решение имаме ли 

предложения? Гледаме и двете приложения към проекта на 
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решението, а именно Приложение № 1 с описанието на указанията и 

съответно и таблицата в ексел. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че трябва да има и дата на всяка 

страница за събиране на подписите. Отдолу трябва да има името на 

лицето, което събира подписите, тоест, носи се отговорност, че на 

тази дата са събрани тези подписи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

поддържате ли предложението си? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, щом го има в книгата, където ще се 

събира подписката, отказвам се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Ивков. 

Други предложения по текста на решението и приложенията 

имате ли, колеги? 

Ако няма, подлагам го на гласуване. Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1960-НС. 

В тази връзка предлагам да бъде качено съобщение заедно с 

формата на структурирания електронен вид на страницата на 

Централната избирателна комисия, за да могат всички политически 

субекти да я имат за попълване при събирането на подписите. 

Процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

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

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Благодаря. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред. 

Точка 1. Проект на решение относно регистрация на партии 

и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители 

на 4 април 2021 г.  

Разгледано е в работна група. 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали се намира проект на решение 

относно регистрации на партии и коалиции в Централната 

избирателна комисия за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

Виждате правните основания.  

Да ви докладвам цялото решение,  господин председател, или 

страница по страница? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам 

страница по страница да вървим и, ако искате, общо, ако имате 

някакви бележки. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, на стр. 1, както виждате, са 

общите положения, а именно, че всяка партия може да участва в 

изборите за народни представители самостоятелно или в коалиция с 

други партии. На стр. 1 виждате правила за наименование или 

абревиатура и по-точно, че наименованието или абревиатурата на 

коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на 

партия, регистрирана по Закона за политическите партии до датата 

на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента за 
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насрочване на изборите. „До датата на обнародване“ е на 

19.01.2021 г. и към тази дата ние с писмо сме поискали списък на 

партиите, които са регистрирани, с оглед проверката, която 

извършваме за наличие на изискуемите се документи и условия за 

регистрация на коалициите в Централната избирателна комисия, 

както и изискването наименованието или абревиатурата на коалиция 

не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, 

регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в 

последните избори за народни представители, а именно 26.03.2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Бойкинова, предлагам в тази част, където се уреждат правилата по 

отношение на наименованията на коалициите, да бъде уредено 

изрично, че наименованието на коалицията може да съдържа само 

наименованието на партия, която участва в коалицията с оглед и 

предходни въпроси, които са поставяни по отношение на това, че 

наименованието на коалицията съдържа и имена или пък други 

наименования, които определено биха могли да подведат под 

заблуждение всички онези избиратели, които подкрепят 

регистрацията на коалицията или съответно биха гласували за 

коалицията. Имаме такива случаи по отношение на коалиции и в 

предходни избори. 

Затова правя предложението да бъде обособена отделна точка 

в този раздел, която да гласи, че наименованието на коалицията е 

само наименованието на партия, която участва в коалицията. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми господин председател, 

неслучайно не съм го включила в проекта за решение, тъй като това 

изискване е само за местна коалиция. Но тъй като правите 

предложение, моля да го подложите на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 
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Има ли други предложения в тази връзка. Доколкото 

разбирам, докладчикът поддържа текста такъв, какъвто е към 

момента на решението в тази част. Желаещи да се изкажат?  

Ако няма, процедура по гласуване на предложението, което 

направих. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

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

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Мария Бойкинова).  

Предложението се приема. 

Колеги, по стр. 2! 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в т. 13, буква „б“ 

правя една авторедакция, както следва: „Пълното и/или съкратеното 

наименование на партията, заявено за отпечатване върху 

бюлетината“. Това е текстът, който сме възприели в изборна книга 

№ 47-НС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Поставям един принципен въпрос. С 

оглед обстановката, в която се намираме, и с оглед духа и волята на 

законодателя, която аз считам, че е такава, и то е на стр. 5 – при 

регистрацията на коалиции изрично да укажем хипотезата, за да не 

се занимаваме с отделни персонални случаи, че когато две партии са 

били регистрирани самостоятелно, тоест, набрали са необходимите 

2500 подписа, за да им се даде възможност за участие в изборите – 

забележете – тези хора не гласуват за тях, а се подписват, за да им 

дадат възможност само да участват – когато това е налице и е 

ноторно на Централната избирателна комисия, когато са спазени 

сроковете и са се дерегистрирали, образуват коалиция помежду си, 
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каквито случаи в практика са възможни и се предполага, че ще има, 

да не се изисква нова подписка за коалицията. 

Наясно съм с аргументите „за“ и „против“. Те бяха обсъдени 

и работно. Но аз считам, че едно такова предложение е хубаво да 

бъде обсъдено официално, макар и кратко, или поне да бъде 

гласувано. Убеден съм, че това би дало възможност за по-голям 

плурализъм, би улеснило основните субекти, които се състезават в 

изборите. Практиката е, че много коалиции се формират в последния 

момент и аз не считам, че съставните им субекти, които 

самостоятелно са събрали тези подписи, трябва в тази зима и в 

условия на COVID-19 особено да бъдат карани отново да събират 

2500 подписа при положение, че вече имат събрани общо 5000 

подписа в тези хипотеза. 

Затова правя конкретно предложение. На стр. 5 при 

регистрация на коалиции – непосредствено след чл. 23.6 – да бъде 

вписана тази хипотеза, а именно, че когато две партии са били 

регистрирани и след това са се дерегистрирали в съответните 

срокове и подават документи за регистрация на коалиция, списъкът 

по чл. 23.6 не се изисква в този случай. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Ивков. Вярно е, в работна 

група „Принципни решения“ дълго беше обсъждан този въпрос. 

Бяха изложени в двете посоки доводи, които черпят своите 

основания и на основата на Изборния кодекс. Вярно е, че в тази 

ситуация това би подпомогнало политическите субекти да участват в 

изборите. Но същевременно, от друга страна, разбира се, въпросът 

изрично е уреден, че при регистрацията подписите трябва да бъдат 

събрани от лице, което е упълномощено от коалицията. 

В тази връзка тук стои чисто формалният въпрос, както и 

въпросът, че трябва да бъде спазен законът от гледна точка и на 
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правилата за събирането на подписките. Има нарочна книга в тази 

насока. 

Но аз ще подложа на гласуване предложението на колегата 

Ивков и вече в зависимост от това дали то ще събере необходимата 

подкрепа, да бъде включено в т. 23.6 на стр. 5 на проекта на 

решение. 

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, категорично съм на 

противоположното мнение и възразявам срещу направеното 

предложение от колегата Ивков, тъй като, от една страна, 

председателят изказа аргументи, които почиват на закона, на 

Изборния кодекс. Но аз ще изкажа още едни аргументи, а именно 

морални, тъй като един избирател може да се подпише за една 

партия, за нейната регистрация като самостоятелен правен субект и 

за участие в изборите, но да е против тази партия да влезе в 

коалиция с друга партия. Така че тук волята на избирателя няма да 

бъде отчетена правилно и ще бъде въведена в заблуждение – дали 

волно или неволно, оставям настрана. 

Считам, че един избирател е дал подписа си в подкрепа на 

определен политически субект, а именно партия. Абсолютно 

належащо е, ако две или повече партии, независимо че са събрали 

самостоятелна подкрепа от 2500 лица, да съберат тази подписка, 

след като са регистрирали отделен политически субект, който 

участва в изборите. Така мисля, че ще бъде зачетена волята на 

избирателите, които ще подкрепят вече не партията като 

самостоятелен субект, но ще подкрепят и волята на тази партия да 

участва в коалиция с някой друг политически субект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Баханов. 

За реплика от колегата Ивков, заповядайте. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Кратка реплика. Не очаквах, че ще се 

говори за морал, когато обсъждаме такива специфични важни теми, 

а че ще обсъждаме наистина само закона – противоречивия закон 

или не.  

Аз съм на първото становище, че Централната избирателна 

комисия трябва да прави принципни решения, които да обогатяват 

приложението на закона, а не да го преписват. Това решение 

спокойно можеше да не ги приемаме, защото е прието вече на 

няколко избори, ако не се поставят такива въпроси. 

Що се касае до морала, колегата Баханов трябва да си даде 

сметка морално ли е тогава една коалиция, която е събрала само 

2500 подписа първоначално, а после дойдат още три субекта с нея, 

без нито един подпис, да участва в изборите, а две партии, които са 

събрали общо 5000 подписа и се обединят заедно, да не могат да 

участват. Практическото значение на това е да се възпрепятстват 

субектите, които са на ръба на 4-процентната бариера да участват и 

да се обогати плурализмът на мненията и на позициите в българския 

парламент. 

Няма място тук да се говори за морал. Моралът се 

предполага, че е имплициран в правната норма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

господин Ивков. 

Имаме ли други изказвания? Заповядайте, госпожо 

Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз бих искала да обърна 

внимание, че чисто практически в решението сме написали, че всеки 

избирател може да участва само в един списък при полагане на 

подписа на списъка, което означава, че избирател, който подкрепя 

партията, а след това коалицията, събира подписи, той ще бъде в 

невъзможност да се подпише на списъка и евентуално ние трябва по 
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някакъв начин да анулираме списъците за подкрепящи партията, за 

да може той да даде своята подкрепа към коалицията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

госпожо Стефанова. Други изказвания? 

Ако няма, процедура по гласуване предложението на  

господин Ивков. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 5 (Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова); 

против – 13 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Предложението не се приема. 

Предложението не получи подкрепа. Остава текстът така, 

както е предвидено от докладчика в т. 23.6. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Възползвам се от възможността за 

обяснение на отрицателен вот, тъй като колегата, който направи 

предложението, което току-що гласувахме, настояваше да не 

обръщаме внимание на морал и прочее, а да говорим само за закона. 

Не чух правни аргументи в подкрепа на предложението нито от 

колегата, който предложи, нито от колегата, който се изказа в 

подкрепа. Считам, че освен че трябва да спазваме целта, в случая 

едно регистърно производство, трябва точно да се придържаме към 

всички изброени неща в закона, още повече законодателят не знам 

морал или какво е следвал, но ясно е разграничил в т. 6 на чл. 140 

какво трябва да представи коалицията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

По стр. 5? Аз, разбира се, ще се върна малко по-нагоре, там, 

където е предвидено място, ще бъде добавено решението, което 
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приехме за структурирания електронен вид. В тази връзка той е 

посочен на няколко места – на две, да, извинявам се.  

Колеги, до стр. 5 имаме ли забележки?  

Правя предложение навсякъде с оглед облекчаване на текста, 

там, където пише „избори за народни представители за Народно 

събрание“ в текста на самото решение, да бъде съкратено така, както 

е в изборните книги и в другите принципни решения – само „в 

изборите за народни представители“, тъй като по този начин и 

самият текст е по-лек, самото решение ще бъде по-късно. Тоест, това 

ще ни позволи да не прередактираме самите точки. 

Колега Бойкинова, приемате ли го? Да, благодаря. 

Други предложения по страниците до стр. 5? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, разбира се, че „изрично 

пълномощно от представляващи коалицията лица в случаите, когато 

документите се подават и/или подписват“, защото може да имаме и 

двете хипотези. Навсякъде в решението ще бъде уеднаквено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имате 

ли предложения по текста на решението? Не виждам вдигнати ръце. 

Единственото уточнение е, че ще останат крайните срокове за 

регистрация, докато началният срок ще бъде определен с 

протоколно решение. 

Уважаеми колеги, имаме ли други предложения по текста на 

решението? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

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

против – няма. 

Решението се приема. 
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Решението има № 1961-НС. 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред. 

Заповядайте, колега Бояджийски. 

 

Точка 2. Доклад относно машинното гласуване. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, в отговор на нашето писмо, което 

изпратихме вчера до „СИЕЛА НОРМА“, днес са представени 

необходимите документи за сключване на договор.  

Писмото е с вх. № ЦИК-06-6/15 от 27.01.2021 г. и  е качено 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Мисля, че вече сте 

се запознали с него. Да ви запозная накратко с това какво съдържа 

то: оригинали на декларации за липса на основания за изключване 

по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5, 7, чл. 55, ал. 1, т. 3, 5 ЗОП, оригинали на 

декларации по чл. 3, т. 8 и 4 от Закона за икономическите и 

финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици; оригинали на декларации за 

обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на противозаконно придобитото имущество; гаранции 

за изпълнение на договора – 3 бр., от които 2 броя са в оригинал, 

единият брой е в заверено копие; документ, удостоверяващ поетото 

задължение от третото лице-гарант и банката Барклис Банк 

Ирландия да удовлетвори ЦИК при условията на договора, то е също 

заверено копие, за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, 

удостоверение от органите по приходите и удостоверение от 

общината по седалището на възложителя  и на участника, също така 

удостоверение за липсва на задължения от НАП и удостоверение за 

задълженията по чл. 87, ал. 6 ДОПК - те са представени като копия, а 

оригиналите вече ги има тук, в деловодството на Централната 

избирателна комисия; обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 
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56, ал. 1, т. 4 ЗОП с удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция „Главна инспекция по труда“. Имаме удостоверение, 

издадено от Агенцията по вписванията, че лицето не е в процедура 

по несъстоятелност или ликвидация и заверени копия на валидни 

сертификати ISO 9001/2005 u ISO 27001/2013. 

На работното заседание с колегите от групата „Машинно 

гласуване“ и администрацията прегледахме представените 

документи, прегледахме и по-рано представените от „СИЕЛА 

НОРМА“ документи и стигнахме до извода, че са налице 

изискуемите от закона документи за сключване на договор с една 

уговорка – да се представи оригинал на банковата гаранция от 

Барклис Банк Ирландия. Получихме уверението, че тя пътува и ще 

бъде най-късно утре депозирана в ЦИК.  

Поради това предлагаме на комисията да пристъпим към 

подписване на договор, но да бъде подписан от страна на 

Централната избирателна комисия само след получаване на 

оригинала на тази гаранция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имаме за утре 

яснота кога ще бъде получена гаранцията като срок, който да е 

указан? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Свързахме се със „СИЕЛА 

НОРМА“. Това, което дадоха като уверение, е, че утре след обяд 

най-късно ще пристигне гаранцията.  Да се надяваме, че ще може да 

пристигне. Но все пак това е уверение. Предвид обстановката с 

летищата и други, дано не се случи някакво забавяне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест, всички 

документи са налице и в случая единственото нещо, което се очаква, 

това е получаването на оригинала на тази гаранция, след което вече 

не съществува пречка за подписването на самия договор. Добре. 

Благодаря Ви. 

Колега Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже текстът на Ирландската банка е 

на английски, аз все пак ще попитам две – три неща, които си ги 

питам. Кой е решаващият съд по време на спор и кое право се 

прилага при решаване на спорове? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Чаушев.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, банковата гаранция, която е 

представена от Барклис, в нея изрично е записано, че компетентен 

ще бъде Софийският градски съд и споровете ще се решават по 

българското материално право. 

В допълнение искам да кажа, че от „СИЕЛА НОРМА „ще ни 

представят и в превод условията по договора между СМАРТ 

МАТИК и банката гарант. Това ще стане пак утре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, при това положение предлагам да вземем 

протоколно решение, да поканим, след като имаме уверението, че е 

налице оригиналът на гаранцията, която следва да бъде представена, 

да бъде подписан договорът със СМАРТ МАТИК, като, разбира се, в 

него бъде посочено от страна на Централната избирателна комисия 

като лице за контакт колегата Бояджийски. А по отношение на 

всички останали действия Централната избирателна комисия с 

протоколно решение да определи съответните лица за подписването 

на приемо-предавателните протоколи и, ако е необходимо, и други 

счетоводни документи. 

Това уточнение е необходимо да го направим, тъй като като 

колективен орган би могло да бъдат определени други лица в тази си 

част по отношение на договора. При условие, че се получи 

уверението, че утре е налице банковата гаранция и тя бъде 

представена в оригинал, да бъде поканена „СИЕЛА НОРМА“ за 

подписването на договора и да бъде упълномощен председателят и 
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съответно главният счетоводител да подпишем договора за доставка 

на машините. 

Има ли други предложения? Ако няма, процедура по 

гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан 

Чаушев, Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Предлагам протоколно решение,  господин Бояджийски, да 

изпратим писмо до „СИЕЛА НОРМА“, в което да посочим, че след 

представянето на банковата гаранция ще бъдат изпълнени всички 

условия за подписването на договора и, ако те имат готовност, ги 

каним да бъде подписан същият до края на седмицата – може би на 

29.01.2021 г.  

Процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

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

против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 

Господин Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. Да продължа с 

доклада. 

С вх. № ЦИК-03-1 от 23.01.2021 г. сме получили писмо от 

заместник-министър председателя Томислав Дончев, в което ни кани 

да определим представители, които да посетят склада, определен за 
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съхранение на машините за гласуване, да се уверим във 

възможностите, които предоставя помещението за сигурността и 

правилното опазване на устройствата и при желание от наша страна  

и одобряване на посочения склад да се процедира по план към 

следващите стъпки за реализиране на доставката на устройствата за 

гласуване. 

Аз предлагам първо да решим дали да отидем – аз предлагам 

да отидат представители на Централната избирателна комисия, да 

решим кои представители да отидат и да отговорим с писмо, че 

приемаме поканата и определяме следните лица, които ще 

присъстват. Според мен можем да определим и подходящ за нас ден, 

примерно, понеделник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

господин Бояджийски. 

Предлагам да определим понеделник, но и може би още една 

дата, за да дадем възможност, тъй като може да има ангажименти, 

които не позволяват да бъде осигурен достъпът, и да присъстваме 

ние. Но, така или иначе, аз заявявам желанието и вече останалите 

колеги може би е добре да посочим кои колеги, а пък, разбира се, 

допълнително бихме могли да посочим и други желаещи от 

Централната избирателна комисия. Мисля, че от група „Машинно 

гласуване“ би трябвало да участват. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В разговорите, които водихме, 

обсъждайки това писмо, от група „Машинно гласуване“ колегата 

Николов, колегата Войнов изразиха съгласие, аз също изразявам 

съгласие, мисля, че и колегата Йосифова – тя не е в момента в 

залата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, нека да 

гласуваме тогава да изпратим писмо с определянето на дати – може 

би понеделник и сряда, ако предлагате два дни, както и тези колеги, 
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които бяха посочени да ги посочим вътре в писмото, че желаят да 

присъстват на огледа. 

Благодаря. 

Моля, гласувайте протоколно решение. Процедура по 

гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Благодаря Ви, колега Бояджийски.  

Имате ли други доклади в тази точка? Благодаря. 

Уважаеми колеги, преминаваме към точка пета от дневния 

ред. Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо от главния секретар на Министерския съвет до областните 

управители. То е с копие до Централната избирателна комисия и е 

във връзка с насрочените избори за народни представители на 

4 април 2021 г. От администрацията на Министерския съвет се 

обръщат към областните управители, като посочват определени 

техни задължения във връзка с организационно-техническата 

подготовка на изборите, включително по отношение на 

провеждането на консултациите за съставите на районните 

избирателни комисии, за започване на дейността на комисиите 

осигуряване н съответните условия и предвид и епидемичната 

обстановка  страната, указания да укажат всякакво съдействие на 

районните избирателни комисии, включително при изработването на 
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печатите на районните избирателни комисии. В случая, ако приемем, 

че това е задължение на областните управители – да изработят 

печатите на РИК съгласно решението на Централната избирателна 

комисия и указание до Централната избирателна комисия да 

изпратят информация за адресите и телефоните на съответната 

районна избирателна комисия. Приветствам тази инициатива на 

администрацията на Министерския съвет във връзка с 

организационно-техническата подготовка и участието на областните 

управители в този процес. 

Докладвам ви го за сведение. 

Колеги, докладвам ви получено писмо в Централната 

избирателна комисия с приложена заповед на кмета на Столична 

община за назначаване на технически екип на Столична общинска 

администрация за координация и изпълнение на организационно-

техническата подготовка на изборите. Това е първата община, от 

която получаваме тази информация. Тя също ще бъде предоставена 

на администрацията, за да бъде обобщавана по общини и по области 

и публикуване на страницата на Централната избирателна комисия.  

Колеги, докладвам ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-23 от 

26.01.2021 г. за публикуване на бюджета на Централната 

избирателна комисия по показатели на бюджетните програми по 

бюджета за тази година. Вие знаете, че в изпълнение на съответните 

задължения като първостепенен разпоредител Централната 

избирателна комисия публикува на страницата бюджета си. Но с 

оглед на утвърдените форми и от Министерството на финансите с 

оглед на това, че бюджетът ни е в програмен формат така, както са 

показателите на бюджетните програми, така да се публикува на 

страницата. 

Предлагам да одобрим направеното предложение с 

протоколно решение. 



34 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване ви докладвам 

писмо с вх. № НС-05-2 от 26.01.2021 г. Това е относно осигуряване 

спазването на противоепидемичните мерки и гарантиране на 

публичност при провеждането на консултациите за съставите на 

районните избирателни комисии.  

От областния управител на област Шумен сме получили 

писмо, в което се прави и конкретно предложение, за да се осигури и 

гарантира публичността на консултациите, а в същото време да се 

съобразят с противоепидемичните мерки се предлага да се 

предостави видеоконферентна връзка за желаещите да присъстват. 

Аз предлагам това на работно заседание на работна група да 

се обсъди, за да може едно общо указание до областните управители 

чрез съобщение или писмо по електронната поща да има на 

Централната избирателна комисия. Разбира се, с оглед на 

осигуряване на публичност, както и съобразяване с 

противоепидемичните мерки, областните управители да имат 

възможност да осигурят и тази видеоконферентна връзка, тъй като 

по телефона те уточниха, че има засилен интерес. Както и винаги, и 

тази година имало заявки от регионални медии за участие и 

присъствие по време на консултациите за съставите на районната 

избирателна комисия. 
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Моля да се запознаете, за да можем да включим и други 

въпроси, по които Централната избирателна комисия е добре да има 

становище, ако има и други такива поставени пред нас писмено или 

в устна форма. 

Колеги, докладвам ви писмо, което сме получили от 

Народното събрание, препратено предложение от председателя на 

политическа партия АБВ. Това е предложение за медицински 

протокол с препоръки до избирателните комисии. Тъй като знам, че 

и госпожа Иванова има доклад по този въпрос, аз ви го докладвам 

към момента за сведение и запознаване. Тъй като при нас е само 

препратено от Народното събрание, най-вероятно от политическата 

партия са адресирали и други органи и институции. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, всички 

знаете, че имахме среща миналата седмица с ръководството на БНТ. 

Днес сме получили писмо с вх. № НС-25-1, което се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, с което  господин 

Кошлуков ни уведомява, че ни предлага да съдейства за 

организирането и провеждането на предстоящите избори, за 

разяснителна кампания на избирателите, провеждана от Централната 

избирателна комисия. Той е изпратил конкретно предложение за 

съвместна копродукция съгласно чл. 14, ал. 1, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки. 

Също така ни е направил и ценово предложение за видеоклип 

с времетраене от 30 секунди и видеоклип с 60 секунди, както и 

предложение да изготви обучителни материали във връзка с 

обучителната кампания на Централната избирателна комисия. 

Както всички знаете, БНТ излъчва разяснителна кампания на 

Централната избирателна комисия безплатно. Той е предложил и 

медия план, като обучителните материали могат да бъдат излъчвани 

в БНТ 2.  
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В момента го докладвам за запознаване, като предлагам на 

работно заседание утре да бъде обсъдено предложението, както и 

по-нататъшните действия относно разяснителната кампания, които 

трябва да стартират. 

Госпожа Иванова има думата. Заповядайте, колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

насрочения на 28.02.2021 г. общ местен референдум в Централната 

избирателна комисия са постъпили две жалби. Едната е с вх. № МР-

12-1 от 27.01.2021 г. и е подадена от госпожа П. И. П.               

Другата жалба, която е идентична, е с вх. № МР-12-1/1 от 

27.01.2021 г. И двете жалби са подадени срещу отказа на кмета на 

кметство Обзор да впише посочените лица в избирателния списък по 

настоящ адрес. 

Обръщам внимание, колеги, че съгласно чл. 8 от Закона за 

пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление националният и местният референдум – в случая 

местният референдум,  се произвежда по актуализирани списъци за 

изборите за народни представители, съответно за общински 

съветници и кметове, като за съставянето, промяната и обявяването 

на избирателните списъци се прилагат съответните изисквания на 

Изборния кодекс.  

В конкретния случай списъците следва да бъдат изготвени от 

органите по чл. 23 от Изборния кодекс. Такива списъци са съставени 

и са обявени на интернет-страницата на община Несебър. 

В тази връзка и двете госпожи са приложили към жалбата си 

попълнените утвърдени образци на книжа във връзка с местния 

референдум. Както знаете, само припомням, той беше насрочен от 

областния управител на област Бургас. В случая са попълнили 

Приложение № 7-МР. 

Жалбите са подадени в съответните срокове, поради което ви 

предлагам на основание чл. 45, ал. 1 от Изборния кодекс да 
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препратим жалбите срещу тези откази на компетентния 

административен съд – в случая Административен съд – Бургас, с 

копие до двете жалбоподателки от писмата за препращане по 

компетентност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване предложението на госпожа Иванова за 

изпращане на писма. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред. 

Заповядайте, господин Николов. 

 

Точка 6. Отговори на въпроси на граждани. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам  един въпрос, който е постъпил на електронната поща на 

Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-11-13 от 

25.01.2021 г. Господин Н. В. ни пита: „Къде мога да съобщя за 

практики във връзка с фалшифициране на изборни резултати, а 

именно…“ – сочи „две практики: умишлено изцапване на 

бюлетините с цел да бъдат превърнати в невалидни, в 

недействителни и на второ място, смяна на бюлетините и на чували 

с бюлетини по време на пътя им от провинцията към София“.  

Отговорът, който съм подготвил, можете да видите във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали за днешно заседание. 

„При данни за наличие на първото посочено от Вас 

нарушение – създаване на невалидни бюлетини – следва да сезирате 

със сигнал съответната секционна и районна избирателни комисии, а 
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по второто – подмяна на чували при транспортирането им от 

избирателната секция до изчислителния пункт към РИК – органите 

на прокуратурата и МВР.“ 

Това е отговорът, който предлагам. Моля да бъде подложен 

на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

предложение относно текста за отговор? Няма. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай 

Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, минаваме към точка седма от дневния ред. Колегата 

Димитров има думата. 

 

Точка 7. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Бързо ще докладвам три входящи номера на преписки, 

които според мен трябва да отидат за сведение. Днес за втори път ни 

е написал  господин В. Т., който отново ни предлага специалното си 

мастило, с което да си защитим документооборота. Писмото му е с 

вх. № ЦИК-07-176 от 27.01.2021 г. 

И миналия път оставихме тази преписка за сведение, тъй като 

ние имаме определен начин, с който защитаваме в частност 

бюлетините. Едва ли ей сега ще приемем предложението му. Ако 

искате да бъдем любезни, мога да му напиша две изречения, че 

благодарим за предложението. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, във връзка с доклада предлагам да бъдем, както каза 

колегата Димитров, любезни и да изпратим един кратък отговор, че 

благодарим за неговото предложение, ще го имаме предвид при 

необходимост. 

Толкова, за да можем по този начин хем ние да отговорим, 

защото според мен господинът счита, че не сме получили 

съобщението и затова продължава да ни пише. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, да бъдем любезни. Само че това 

следващия път ще го предложа, те ще са два реда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма пречка 

следващия път да предложите текст, за да можем да го гласуваме и 

да го изпратим. 

Моля, продължете,  господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви.  

Втората преписка е медийната тарифа на медийна група 

„Стандарт“ и е с вх. № НС-21-1 от 26.01.2021 г. Не знам дали трябва 

да вземаме протоколно решение да се открие файлът, в който ще се 

слагат всички тези изборни тарифи, или пък просто, понеже винаги е 

било така, да се дават на госпожа Цанева и това ще бъде първата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, колега 

Димитров, аз предлагам да бъде открита папка, в която да бъдат 

събирани тарифите. Те ще имат значение с оглед спазването на 

срока на медиите – печатните и онлайн новинарските услуги да 

могат да представят в 40-дневен срок своите тарифи, за да може след 

това и във връзка с медийните пакети, където има и съответно и 

проверка на изпълнението, да можете да направите обобщен доклад 

след изтичането на този срок.  

Затова тези ще ги събираме, след което общо всичките ще 

бъдат събрани. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Мога да кажа, че сигурно ще бъдат 

много, защото има много медии, сайтове и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви. 

Колеги, процедура за създаване на папка и за обобщен 

доклад. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

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

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Димитров, за следващия Ви доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам и още една преписка. Дошъл 

е един граждански коментар върху мой разговор с Беновска по радио 

К2, който е озаглавен „Проблеми с машините не може да са 

основание за касирани на изборите“. Оттам е взето едно изречение 

от разговора, което дословно е: „Не е реалистично да говорим за 

касиране на изборите заради технически основания, свързани с 

машините.“ 

Поредният буден гражданин! Просто за сведение ви го 

докладвам. Иначе е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали, можете да го видите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Димитров. 

Има думата колегата Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, колегата Солакова ви е 

докладвала препратеното ни от Народното събрание предложение, 

наречено медицински протокол с препоръки към избирателните 

комисии за профилактика на риска, свързан с разпространението на 

коронавирусната инфекция по време на подготовката и 
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провеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г., 

изпратено от Политическа партия АБВ. 

В тази връзка аз правя и свързан доклад. Същият медицински 

протокол и същите препоръки, които са доста обстойни – на десет 

страници – заедно с едно придружително писмо, подписано лично от 

председателя на политическа партия АБВ господин Румен Петков, е 

постъпило в Централната избирателна комисия. Същото е качено 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали и можете да се 

запознаете. 

В тази връзка и по повод на това писмо аз имам две 

предложения. От една страна, ви докладвам тези препоръки за 

сведение и за запознаване. От друга страна, обаче, ви предлагам тези 

препоръки да бъдат препратени по компетентност на министъра на  

здравеопазването във връзка с това, че предстои да бъде изготвен 

национален здравен протокол и смятам, че това е компетентният 

орган, който следва да ги има предвид при изготвянето на този 

протокол във връзка с произвеждането на предстоящите избори за 

народни представители. 

Това е второто мое предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Иванова – да бъде 

препратено по компетентност на министъра за здравеопазването 

предложението, което е направено от Партия АБВ, за да може те да 

преценят дали да го вземат предвид при изготвянето на здравния 

протокол във връзка с изборите. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

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

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, прекъсвам заседанието за съвсем кратка 

почивка, за да можем да проветрим залата, тъй като има още 

четирима докладчици. 

Десет минути почивка, след което ще продължим. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието. 

Заповядайте, колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам ви две заявления по Закона за достъп до обществена 

информация. 

На първо място, връщам на доклад заявление с вх. № НС-29-1 

от 13.01.2021 г. Вчера обсъждахме този текст . Представям проект на 

отговор, който е обогатен с дискусията, която се проведе на 

вчерашното заседание, на първо място. На второ място, обогатен е и 

от съвместното заседание на  работна група „Жалби“ и работна 

група „Въпроси и отговори“, което се проведе днес. 

Новият текст е под № 5001 – „Отговор до госпожа С. П.“. 

Включени са конкретни текстове на Изборния кодекс. 

Въпросите, както казах, са девет. Обобщили сме отговорите 

до седем броя. Включени са конкретни текстове на Изборния кодекс 

по въпрос № 1, също така по Закона за обществените поръчки – 

конкретни текстове. 

На следващо място, дали сме може би малко по-подробни 

отговори, за да обхванат всички въпроси, които са поставени. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Николов, молбата ми е – аз правя предложение да отложите доклада, 
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да го погледнем и утре в заседанието, което ще бъде насрочено, вече 

да уточним отговорите, тъй като седят редица въпроси. Вярно е, че в 

случая го отлагаме вече втори път, но отговорът е допълнен днес от 

работата в работната група. 

В тази връзка предлагам да остане за утре. Считам в случая, 

че предоставената информация не можем да считаме, че е отговор по 

ЗДОИ и затова все пак искам да видя и, ако трябва, да направя 

предложение по текста. 

Благодаря ви. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Господин председател, ако 

позволите? Възможно ли е? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Изразявам противно мнение. Вчера 

внесох текст, който беше разгледан подробно на заседание на 

Централната избирателна комисия. Днес всъщност беше подробно 

обсъден от шестима колеги преди заседанието. Всеки, който можеше 

да участва, който искаше да участва, можеше на работното 

заседание да се включи. Всички получихме съобщение за 13,30 ч., че 

ще се обсъжда този въпрос. 

От тази гледна точка аз не съм съгласен. Но всъщност това 

може да се реши чрез гласуване – въпросът да бъде отново отлаган. 

Дори и да не класифицираме всъщност конкретно поставените 

въпроси като обществена информация, то това много лесно би могло 

да се коригира в рамките на внесения проект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Солакова има думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз подкрепям 

предложението за отлагане на въпроса. По отношение на изказаното 

становище на господин Николов искам да кажа, че тук въпросите в 

Централната избирателна комисия не са въпроси на отделните 

докладчици, а са на цялата избирателна комисия. 
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По отношение на изказа „дори да се класифицира като 

информация, която не е обществена по смисъла на ЗДОИ“, 

изразявам становище, което съм поддържала и в други случаи. 

Следва да се съобразяваме не само с дефиницията на обществена 

информация като такава, дадена в Закона за достъп до обществена 

информация, но и с целите на този закон, както и със статута на 

Централната избирателна комисия по Изборния кодекс. Цялата 

публичност, която гарантира прозрачност на изборния процес не 

само в периодите на подготовка, организация и произвеждане на 

изборите, а през цялото време Централната избирателна комисия 

провежда заседанията си онлайн, работните си заседания онлайн, 

правят се пълни стенографски протоколи, които се публикуват на 

страницата на Централната избирателна комисия – забележете – за 

онлайн излъчването се прави архив на видеоизлъчванията, които се 

намират на нашата страница.  

Няма по-прозрачна работа и няма по-прозрачен орган, смея 

да кажа, не само в държавата, а с оглед и на опита, който имаме, и от 

практиката и обмена, който имаме с другите държави и органите за 

управление на изборните процеси. 

Централната избирателна комисия има специални правила, по 

които провежда заседанията си и предоставя достъп до 

информацията, която постъпва в ЦИК, въз основа на която се 

приемат актовете в пълен обем. Актовете на Централната 

избирателна комисия независимо че са част от видеоизлъчването и 

от протоколите, се публикуват на страницата на ЦИК и в бюлетина 

на БТА. Това е достатъчно, за да може цялото общество да се 

информира във връзка с организацията на изборите. А пак казвам – 

не само за това, цялостната дейност на ЦИК е прозрачна и 

предоставена на вниманието на обществото чрез съответните 

видеоизлъчвания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 
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Под формата на реплика ще взема думата, тъй като в случая 

винаги практиката е била, когато колеги искат да се отложи 

докладът, то да се допусне това. Но в случая колегата Николов 

държи да бъде разгледан днес. Аз направих това предложение, 

защото считам, че това не може да бъде запитване по ЗДОИ и в тази 

връзка не сме и обвързани в някакъв срок, който да е изтекъл. 

Но, така или иначе, ще подложа на гласуване моето 

предложение, а именно да бъде отложен докладът и в случай че няма 

достатъчен брой подкрепа, тогава ще го гледаме по същество. 

Процедура по гласуване. 

Преди това, колега Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз искам да подкрепя колегата Николов, 

тъй като вече веднъж беше отложено гледането на неговото писмо. 

Обсъдено е допълнително. Така че ние можем по тази логика 

непрекъснато да го отлагаме.  

Аз го подкрепям и предлагам да бъде подложено на 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Войнов, 

процедурните предложения се гласуват преди всички останали. Аз 

направих процедурно предложение за отлагане. 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз искам думата по начина на 

водене. Уважаеми господин председател, изключвайки това, че Вие 

предложихте да се отложи доклада, аз искам да поставя и да Ви 

обърна внимание на начина на водене. Ние ще гласуваме оттук 

насетне в период на активни заседания всяко едно предложение за 

отлагане и запознаване ли? Вие, както казахте преди малко в 

изложението си, когато колега иска да се отложи или да се запознае, 

винаги практиката на ЦИК е – аз съм втори мандат член – да правим 

това отлагане. Иначе при противното считам, че ако така с гласове 
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ще надделява, всъщност колегата, който е направил предложение, 

няма да има възможност да се запознае. 

Присъединявам се към предложението за отлагане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

госпожо Ганчева. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване процедурното 

предложение за отлагане доклада на  господин Николов. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – 5 (Георги Баханов, Емил Войнов, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Цветанка Георгиева).  

Има решение за отхвърляне.  

Колеги, преминаваме към процедура на обсъждане на текста 

по същество. Съжалявам, но аз няма да мога да го обсъждам, тъй 

като ми е необходимо време да се запозная с пълния текст.  

Затова, колеги, заповядайте, ако имате да изкажете мнение. 

Аз изказах моето. Считам, че това не може да бъде запитване по 

ЗДОИ, на което ние да отговорим, още повече че формулираните 

въпроси така, както са направени, се съдържат във всички протоколи 

и заседания на Централната избирателна комисия и същите не 

съдържат такава информация, която не може да бъде набавена от 

протоколите и заседанията на Централната избирателна комисия. 

Заповядайте, колеги, за обсъждане на текста на писмо. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви. Една корекция искам 

да направя. Предлагам да отпадне от така предложения текст 

изречение последно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Иванова. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, след като се запознах с 

формулираните въпроси, за които се твърди, че са такива по ЗДОИ, 

за мен лично е спорен въпросът дали информацията, която 

заявителят иска да събере по реда на този закон, съставлява 

обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за 

достъп до обществена информация. 

Но аз имам един въпрос към докладчика. Дали отговорите, 

които са дадени, са съобразени с Вътрешните правила за изпълнение 

на Закона за достъп до обществена информация и в частност с чл. 15 

от тези вътрешни правила, приети с решение на Централната 

избирателна комисия, за хипотезите, в които ЦИК може да откаже 

предоставянето на такава информация, като отново обръщам 

внимание, че лично аз не считам, че информацията, която се търси 

чрез това писмо, съставлява обществена информация по смисъла на 

закона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Аз възприех в хода на дебатите тезата, че заявлението не следва да 

се класифицира като такова по Закона за достъп до обществена 

информация. 

От тази гледна точка оттеглих, както чухте преди малко, 

изречение последно, в което ние заемахме категорична позиция в 

този смисъл. От тази гледна точка се съгласих и с предложението, 

което направихме на подробното работно обсъждане, продължило 

половин час, за това, че имаме въпроси, които са поставени към нас, 

които самият заявител си ги класифицира като такива по Закона за 

достъп до обществена информация. 

Щом е така, Вътрешните правила, включително чл. 15, не 

стават приложим акт. 

Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Иванова. Реплика ли имате? 

КАТЯ ИВАНОВА: Не реплика, а един уточняващ въпрос. Да 

разбираме ли тогава, че този отговор следва да се разглежда като 

отговор на въпрос на гражданин? Така ли сте го възприели това? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: За отговор – 

колега Николов! 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Мисля, че казах, че работната група 

се обедини около това, че нямаме приложение на режима на ЗДОИ 

тук.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колега Баханов, Вие искахте думата. Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз предлагам от отговора да отпадне 

всичко и да остане само последното: „Информация по поставените 

въпроси се съдържа в документи, публикувани на интернет-

страницата на комисията.“ Да остане само това, че гражданката или 

избирателката, която задава въпросите, може да открие отговори на 

всички поставени от нея въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Баханов. 

Има нова предложение по същество, а именно да отпадне 

цялостният текст до последното, че информацията се съдържа в 

приложените документи. 

Уважаеми колеги, постъпи едно предложение по същество да 

отпадне цялостният текст в горната част до „Информацията се 

съдържа в следните документи:…“, като отпадне и техническата 

спецификация – т. 1. 

Други предложения по същество има ли, за да ги подложа на 

гласуване? 

Ако няма, процедура по гласуване предложението на 

господин Баханов. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Колега Николов, имате ли друг доклад? Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, да докладвам още едно 

заявление по ЗДОИ все пак, което самият гражданин,  господин М. 

Д. Р. се определя като заявление по ЗДОИ. Разбира се, то е с вх. № 

ЦИК-16-2 от 22.01.2021 г.  

Доколкото разбрах, гражданинът прави научно изследване, 

отправил е дори запитвания по телефон. Интересува го да му 

предоставим информация – съвсем накратко казано – за всички 

избори от 2009 г. до 2019 г., за номерацията и разбира се, за адресите 

на изградените избирателни секции, в това число проявява интерес 

към наличните геолокации на GPS-координати. 

Аз направих едно допълнително проучване. На нашата 

интернет-страница всъщност тази информация се съдържа. Това, 

което съм направил допълнително благодарение на 

администрацията, разбира се, в рамките на проучването, съдържа се 

за парламентарните избори от 2013 г. до последните през 2019 г., 

включително и двата избора за 2019 г., съдържащи както за секциите 

в страната, така и за секциите в чужбина, защото въпросът обхваща 

и това. Нямаме данни по отношение на GPS-локациите, както вече 

казах, че това се включва в предмета на въпроса. 

Разбира се, даваме му подробно указание на този един-

единствен въпрос как по-лесно би могъл да си намери тези адреси, 

разбира се, и номерацията. Уточняваме, че с промените, които са 

направени в номерацията и в адресите в изборите, са отразени на 
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нашия сайт и че нямаме информация за фактически изборите за 

периода 2009 - 2011 г. Всъщност през 2012 г. нямаше избори. 

Също обаче в контекста на това, което беше коментирано по 

другото производство, бих предложил отново в началото на отговора 

да уточним, че става дума за въпроси, които самият гражданин ни е 

представил като заявление. Предлагам да отпадне също последното 

изречение. 

Това ми е предложението. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

предложения по текста на писмото? 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като щях да направя същите 

предложения, подкрепям предложението на докладчика. Исканата 

информация не е обществена. Но ние можем да я предоставим и да 

укажем, че се намира на нашата страница в съответните рубрики, 

още повече и с уточнението, че секциите се образуват със заповеди 

на кметовете на общини, това е посочено. След като отпада, че е 

обществена информация, независимо, че заявлението е наименувано 

такова по реда на ЗДОИ, нямам друго предложение. 

Подкрепям предложението на докладчика с отпадането на 

тези текстове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Солакова. 

Има ли други предложения? Ако няма, процедура по 

гласуване на писмото. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

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

против – 1 (Александър Андреев).  

Предложението се приема. 
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Колега Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-06-169 от 

26.01.2021 г., постъпило в Централната избирателна комисия от 

кмета на район „Южен“, община Пловдив, във връзка с отваряне на 

запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от проведените през 2019 г. избори за общински 

съветници и за кметове. Процедурата по отваряне е изпълнена в 

съответствие с наше Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. и е във 

връзка с искане, постъпило от органите на МВР. 

Докладвам ви го за сведение. 

И още едно писмо, ако позволите,  господин председател, 

което също е за сведение.  

Докладвам писмо от заместник-кмета на район „Централен“, 

община Пловдив, с вх. № МР-06-2  от 27.01.2021 г. във връзка с 

отваряне на запечатано помещение. Процедурата е извършена във 

връзка с извършване на експертиза и обработка на архивна 

документация от проведения национален референдум на 

25.10.2015 г. и съответно предаване на подлежащите за архивиране 

книжа на Дирекция Регионален държавен архив. Приложени са 

всички изискуеми документи. 

Процедурата е извършена в изпълнение на наше Решение 

№ 1244-МИ. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Георгиева. 

Уважаеми колеги, позволете ми и аз да взема думата. Във 

връзка с хронограмата за провеждане на частичните избори на 

28.02.2021 г. на 29.01.2021 г. изтича срокът, в който ние трябва да 

направим жребия на партиите и коалициите, които са регистрирани 

за частичните избори на Централната избирателна комисия. 
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В тази връзка ви предлагам да приемем протоколно решение, 

с което да насрочим провеждането на жребия утре в заседанието на 

Централната избирателна комисия от 14,30 ч., като за този час бъде 

качено и съобщение на страницата на Централната избирателна 

комисия, за да могат да бъдат уведомени както партиите и 

коалициите, които са регистрирани, така и, разбира се, всички 

медии, които желаят да присъстват. 

Жребият ще бъде теглен така, както в другите случаи за 

частични и нови избори – в залата, където заседава Централната 

избирателна комисия, утре в 14,30 ч. 

Процедура по гласуване на протоколното решение за 

провеждане на жребия и качване на съобщение за това. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

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

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, още един доклад от моя страна. Във връзка 

с необходимостта госпожа Солакова да отсъства в утрешния ден 

молбата ми е да бъде заместена като секретар от заместник-

председателя госпожа Стефанова. 

Има ли други предложения? Ако няма, процедура по 

гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 
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Уважаеми колеги, с това изчерпахме дневния ред за 

днешното заседание.  

Насрочвам утрешното заседание за 14,30 ч. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 18,55 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 


