
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

П Р О Т О К О Л 

№ 276 

 

На 28 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 определяне чрез жребий на 

поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, 

регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в 

новите и частични избори за кметове, насрочени за 28 февруари 

2021 г. 

   Докладва: Александър Андреев 

2. Проект на решение относно провеждане на консултации 

при областните управители за определяне съставите на районните 

избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Докладва: Таня Йосифова 

3. Промяна в наименованието на коалиция. 

Докладва: Бойчо Арнаудов 

4. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

   Докладва: Мария Бойкинова 

5. Проект на решение за промяна в състави на ОИК. 

   Докладват: Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев 

6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

   Докладват: Емил Войнов, Бойчо Арнаудов, 

   Ерхан Чаушев 

7. Доклади относно организацията и произвеждането на 

изборите извън страната. 

   Докладва: Йорданка Ганчева 

8. Доклади по административни преписки. 

   Докладват: Кристина Стефанова,  

   Александър Андреев 
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9. Доклади по административнонаказателни преписки. 

   Докладва: Мария Бойкинова 

10. Разни. 

Докладват: Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева, Емил Войнов, Силва 

Дюкенджиева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски,  Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Димитър Димитров. 

 

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

господин Александър Андреев - председател на Комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам частта относно разглеждането на въпросите, 

включени в дневния ред на заседанието на Централната избирателна 

комисия на 28 януари 2021 г.  

До момента беше теглен жребият, за който беше качено и 

съобщение на страницата на Централната избирателна комисия. 

Бяха поканени всички онези, които желаят да присъстват на 

тегленето на жребия. 

Виждате дневния ред, който включва десет точки. Молбата 

ми е, който иска да се допълни, сега ще ви дам думата. 

От днешното заседание отсъстват колегите Солакова и 

Димитров, като по силата на протоколното решение, което вчера 

взехме, за секретар на Комисията ще подписва колегата Стефанова. 

Заповядайте, колеги, по дневния ред. 

Има думата колегата Арнаудов.  
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми  господин председател, моля 

да ме включите в т. 6 – искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, 

включвам Ви, колега Арнаудов. 

Колегата Войнов има думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Господин председател, ако може, да ме 

включите в т. „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, 

включвам Ви, колега Войнов. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Господин председател, моля да ме 

включите в точката за искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включих Ви, 

колега Чаушев. 

 Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми  господин председател, аз 

съм включена в т. „Разни“ с доклад във връзка с постъпилия 

проектодоклад за фактологични бележки от мисията на ОССЕ. 

Молбата ми е с оглед срока за становище да бъде приоритетно 

разгледан в днешното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Ганчева. Ще бъде разгледана като първа точка, преди 

останалите точки, за да може да спазим срока, който е предоставен 

на администрацията на Централната избирателна комисия. 

Заповядайте, колега Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Господин председател, моля да 

бъда включена в точка десета - „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Има ли други предложения? Не виждам вдигнати ръце.  

Процедура по гласуване на дневния ред с допълненията. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 
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Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Дневният ред се приема. 

Уважаеми колеги, във връзка с молбата на колегата Ганчева 

преминаваме на първо място в точка десет от дневния ред – 

т. „Разни“- с доклада на госпожа Ганчева. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Колеги, докладвам ви отново предварителното копие 

на доклада от мисията на Службата за демократични институции и 

права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа. Знаете, вчера го получихме. Имаме срок за представяне на 

бележки с оглед фактологични неточности, ако сме забелязали. Ние 

като докладчици с колегата Цанева сме го изчели. Предполагам, че и 

всички колеги вече са запознати, тъй като той беше изпратен в 

превод днес преди обяд и сведение за това колегите получиха по 

електронните си пощи. 

Аз лично не съм забелязала фактологични неточности. Може 

би колегата Цанева да вземе отношение или други колеги. Все пак 

повече очи гледат по-добре. Затова не предлагам да правим 

фактологични бележки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

госпожо Ганчева. 

Колега Цанева, Вие имате ли нещо да добавите към казаното 

от госпожа Ганчева? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не, нямам какво да добавя. Единствено 

искам да информирам колегите, че съгласно този предварителен 

доклад се предвижда да има дългосрочни и краткосрочни 

наблюдатели на предстоящите парламентарни избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

госпожо Цанева. 

Предложението на госпожа Ганчева е да остане в случая за 

сведение, като не се дават бележки по отношение на фактологичната 

част на самия доклад, с оглед на което той остава за запознаване и 

сведение на колегите от Централната избирателна комисия. 
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Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред. 

Колега Арнаудов, заповядайте. 

 

Точка 3. Промяна в наименованието на коалиция. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-11-4 от 27.01.2021 г. е постъпило 

едно уведомление от ръководството на парламентарната група 

Обединени патриоти, което е адресирано до госпожа Караянчева, 

председател на Народното събрание, до Централната избирателна 

комисия, с което ни информират, че в парламентарната група на 

Обединени патриоти не членуват народни представители на 

политическа партия АТАКА и са приложили копие от решение за 

промяна в състава на коалицията Обединени патриоти и анекс към 

споразумение за създаване на коалиция Обединени патриоти, копие 

от протокол от Общото събрание на парламентарната група 

Обединени патриоти и копие от решение за изключване на народни 

представители от парламентарната група на Обединени патриоти. 

Това ви го докладвам за сведение и запознаване. 

В тази връзка в Централната избирателна комисия с вх. 

№ НС-11-5 от 27.01.2021 г. е постъпило заявление от коалицията за 

промени в състава и наименованието на коалицията. Коалицията е 

Обединени патриоти – НФСБ – АТАКА и ВМРО. 

С това заявление се иска промяна в състава и в 

наименованието на коалицията, като в състава на коалицията да 

останат включени само две партии, а именно Национален фронт за 

спасение на България и ВМРО – Българско национално движение. 

Това заявление е входирано във входящия регистър на Централната 

избирателна комисия под № 1.2 на 27.01.2021 г.  

В тази връзка във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешно заседание има подготвен проект на решение, с 

който ви моля да се запознаете. Той е с № pr 4499. В него е описано, 

че е постъпило заявление от коалиция от партии Обединени 

патриоти – НФСБ, АТАКА, ВМРО, като се иска промяна в състава и 

наименованието на коалицията, като се изключи партия АТАКА. 

Към заявлението са приложени: решение за промени в 

състава на коалицията от партии, регистрирана в ЦИК за участие с 
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общи листи в изборите за 44-то Народно събрание, произведени на 

26 март 2017 г. Решението за промяна в състава на коалицията е 

подписано от представляващите партиите, включени в състава на 

коалицията, копие от коалиционно споразумение за създаване на 

коалицията и заверено копие от пълномощно от Красимир Дончев 

Каракачанов, представляващ коалицията от 20.01.2021 г., в полза на 

А. В. Ч., който подава документите. 

Видно от решението, след промените в състава на коалицията 

същата включва партии Национален фронт за спасение на България, 

представлявана от Валери Симеонов, и партия ВМРО – Българско 

национално движение, представлявана от Красимир Каракачанов. 

Коалицията се представлява от Красимир Каракачанов. 

Заявлението отговаря на изискванията на Изборния кодекс. В 

наименованието на коалицията не е включено наименованието на 

Партия АТАКА. 

Предвид изложеното и на следните правни основания 

Централната избирателна комисия реши: 

Извършва промени в състава на коалицията Обединени 

патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО, регистрирана за участие в 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г., като заличава 

от състава на коалицията партия АТАКА. 

Анулира удостоверение № 1 от 06.02.2017 г. на Централната 

избирателна комисия. Издава ново удостоверение с вписване състава 

на коалицията след извършените промени. 

Решението подлежи на обжалване пред съответния съд, който 

в случая е ВАС – София. 

(Реплика извън микрофоните.) 

Добре, ще го добавя това. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има думата 

колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Нещо не ми е ясно. Ние започнахме ли да 

приемаме документи за регистрация на коалиции? Изобщо какво 

сега ни четат и какво разглеждаме? Няма такава коалиция в 

момента. Няма такава коалиция, регистрирана за Народното 

събрание, а коалицията, която е била за предходните избори, вече не 

съществува в правния мир.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Как да не 

съществува? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ей така! Тя е създадена, за да участва в 

тези избори. Как да е, как да не е – откъде накъде и на какво 

основание ние изобщо разглеждаме такова искане сега? Това трябва 

да е за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има думата 

колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Само за пълнота искам да кажа, че 

практиката на Централната избирателна комисия е била такава. Има 

и подобно решение от 2018 г., касаещо коалиция от партии БСП за 

България, когато една партия напуска коалицията. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Коя е тази коалиция и къде ще участва? 

Събрала ли е подписи? Сега вече в Народното събрание има 

коалиция и там пускат кой влиза и излиза и се приключва с 

коалицията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други колеги по 

текста на решението? 

Вие правите формално предложение, колега Ивков?  

Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля някой да ми обясни на какво 

основание ние разглеждаме проект на решение за промени в състава 

на коалиция. Тази коалиция е участвала някога, излъчила е депутати. 

Съществува за откъслечни неща, примерно има право да предложи 

членове за следващата ЦИК и някакви такива неща. Но в момента 

тази коалиция е представена в Народното събрание. Там 

парламентарната група може да си прави всякакви промени по 

правилника на Народното събрание. Ние сега каква коалиция 

разглеждаме при избори, които са минали?  

Мен ми е ясно за какво се прави. Прави се, за да може да 

носят същото име на следващите избори, защото нямат съгласието 

на третия член. Само че, ако ЦИК допусне това, ЦИК ще наруши 

закона и няма никакво правно основание да разглежда такива 

искания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

коалицията съществува до момента, до който съществува това 
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Народно събрание. Тъй като тя е излъчила определени народни 

представители на основата на получените резултати, коалицията 

съществува така, както съществуват и други коалиции в Народното 

събрание. Регистърът на коалициите, които се регистрират 

единствено в Централната избирателна комисия, се води от 

Централната избирателна комисия. Тогава, когато има настъпила 

промяна по отношение на състава на коалицията или в 

наименованието, каквито случаи сме имали и в предходните години 

по отношение на други коалиции, те трябва да бъдат отразени в 

регистъра.  До момента, в който коалицията съществува, а именно 

това е коалиция, която е участвала в изборите за народни 

представители на 26 март 2017 г., в случая коалиция Обединени 

патриоти участва в Народното събрание с народни представители.  

В тази връзка е заявлението – да отразим промените, които са 

направени както в състава, така и в наименованието. Тук приемам 

предложението, направено от колегата Арнаудов на микрофон, а 

именно, че в случая излизането от състава на една от политическите 

сили води до промяна в наименованието. Затова е предложен и този 

проект на решение, за да може да бъде извършена тази промяна. 

Има думата колегата Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря….. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Може ли да ми посочите едно-единствено 

поне правно основание ние да разгледаме промени в състава на 

коалиция, която се е явила, обявили сме резултата от изборите, тя 

има парламентарна група, има си правилник на Народното събрание 

и ЦИК сега, след като са обявени отдавна, вече идва време за нов 

парламент и нови парламентарни избори, ЦИК ще се занимава с 

промени в  състава на коалиция, регистрирана за участие в онези 

избори?!? Откъде накъде? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Ивков. 

Заповядайте, колега Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, освен 

решението на ЦИК за промените в състава на коалиция БСП за 
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България имаме и Решение № 1875 от 22.08.2020 г., с което ЦИК със 

свое решение е извършила промяна в състава на коалиция Движение 

заедно за промяна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вие правите ли 

формално предложение, колега Ивков? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Абсолютно нямаме правно основание. 

ЦИК ще наруши грубо закона в услуга на една от управляващите 

партии и субекти, ако вземе такова решение. Предупреждавам ви, 

ще има отзвук и Централната избирателна комисия няма основание 

да приеме такова решение. 

Правя предложение да се отхвърли искането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, това е 

предложение по същество – да бъде отхвърлено искането, тоест, 

решението да бъде в диспозитив, че оставя без разглеждането 

заявлението, за което имаме и образец на книга за промени, след 

като вече са приключили изборите. Такава книга и току-що приехме 

в миналите дни с образеца за промяна в коалициите и за тези избори 

за народни представители. 

Ако няма друго предложение, подлагам на гласуване 

предложението на колегата Ивков. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 4 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова);  против – 13 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Предложението не се приема. 

Подлагам на гласуване проекта на решение, предложен от  

господин Арнаудов, с изменението, с което се съгласихте по 

отношение на състава и наименованието. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 
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Цветанка Георгиева); против – 4 (Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова).  

Решението се приема. 

Решението има № 1962-НС. 

Заповядайте, господин Ивков, за обяснение на отрицателен 

вот. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: В много от случаите се говори, че 

изборите няма да бъдат честни, че има машинации, че има 

манипулации, че ЦИК не си върши работата. Ето един христоматиен 

случай, в който критиците на ЦИК ще бъдат прави. Взимаме едно 

решение в услуга на една част от управляващата коалиция, в разрез с 

всякакви норми на Изборния кодекс, давайки им възможност 

субектите, които са решили, да си назначат секционни комисии и да 

носят същото наименование – неща, които по принцип са забранени. 

Това става с гласовете на другата управляваща партия и на 

партията, която се прави на опозиция – на нейните представители в 

Централната избирателна комисия. 

Ето такива решения и такива актове на Централната 

избирателна комисия дават основания за справедливи критики. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте за обяснение на отрицателен вот. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нито чл. 57, ал. 1, т. 10, нито чл. 144 са 

приложими в конкретния случай. Няма правни основания при този 

тип изписване на текста. Чл. 57, ал. 1, т. 10 очевидно визира момента 

към обявяване на изборите. Нито регистрираме в момента, нито 

обявяваме, нито издаваме удостоверения. Член 144 – нито пък 

говори за 35 дни преди изборния ден. Но 35 дни от изборния ден 

вече е определен с указа на президента и става въпрос за съвсем друг 

тип избори. Ние в момента правим промени в регистър на миналите 

избори. Абсолютна липса на каквито и да било правни основания, 

което води до един голям „Z“. Значи оттук нататък волунтаристично 

ЦИК, независимо от наличие на правни основания, може да прави 

каквото си ще.  

Категорично против съм. Никакви правни основания към 

момента!  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

господин Чаушев.  

Има ли още някой за обяснение на отрицателен вот? Няма. 

 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 

Точка 4. Доклади относно заявление по ЗДОИ. 

Колегата Бойкинова я няма в залата. Колегата Николов? Няма 

го в залата. 

Преминаваме към точка пета от дневния ред. Господин 

Арнаудов, заповядайте. 

 

Точка 5. Проект на решение за промени в състава на ОИК. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: В Централната избирателна комисия е 

постъпило писмо с вх. № МИ-15-15 от 19.01.2021 г. с предложение 

от Борис Лазаров, упълномощен представител на коалиция от 

партии Обединени патриоти. Предлага  се на мястото на Албена 

Златкова – член на Общинска избирателна комисия – Петрич, да 

бъде назначена Петрана Кирякова. Приложено е заявление от 

Албена Златкова за освобождаването й като член на ОИК – Петрич. 

Приложени са също така декларация по чл. 75 от Изборния кодекс, 

копие от диплома за завършено висше образование, както и два броя 

пълномощни. 

Предвид изложеното и на посочените правни основания 

Централната избирателна комисия реши: освобождава като член на 

ОИК – Петрич, област Благоевград, Албена Златкова със 

съответното ЕГН и анулира издаденото й удостоверение. Назначава 

за член на ОИК – Петрич, област Благоевград, Петрана Кирякова със 

съответното ЕГН. На назначения член на ОИК да се издаде 

удостоверение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез 

Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването 

му.  

Проектът на решение е във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката с инициалите на 

колегата Арнаудов проект за промени в състав на ОИК – Петрич. 
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Има ли предложения по текста на решението?  

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1963-МИ. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, с вх. № МИ-10-2 от 27.01.2021 г. 

от упълномощен представител на ДПС е постъпило искане за 

промяна в състава на Общинска избирателна комисия – Ардино, 

област Кърджали, поради постъпило заявление от секретаря на 

ОИК – Ардино, Мехмед Алиев, за освобождаването му от длъжност. 

Съответно е постъпило предложение на неговото място да бъде 

назначен Джейлян Муталибов, като има приложена декларация по 

чл. 75 от Изборния кодекс и копие от диплома за завършено висше 

образование на предложения за секретар на Общинска избирателна 

комисия – Ардино. 

Поради това предлагам да освободим като секретар на ОИК – 

Ардино, Мехмед Ахмедов Алиев със съответното ЕГН и да 

анулираме  издаденото му удостоверение и да назначим за секретар 

на ОИК – Ардино, Джейлян Ръфкиев Муталибов със съответното 

ЕГН, и да му се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

в папката с инициалите на колегата Чаушев проект № 4497. Има ли 

предложения по текста на решението? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 
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Решението има № 1964-МИ. 

Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред. 

Колега Войнов, заповядайте. 

 

Точка 6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви две искания за изплащане на 

възнаграждения. И двете искания са от Общинска избирателна 

комисия – Попово, но са подадени отделно. 

Първото искане е за едно дадено дежурство – на 21.01.2021 г. 

Дежурството е дадено от председател, заместник-председател и 

секретар и на него са подготвени материалите за провеждане на 

заседание на ОИК. 

Второто искане е за едно заседание на ОИК, именно 

проведено на следващия ден – 22.01.2021 г. На него на мястото на 

починал общински съветник е обявен за избран следващият в 

листата. На заседанието са присъствали 13 членове на ОИК.  

И двете искания са окомплектовани с всички необходими 

документи. Изготвен е контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да бъде изплатено възнаграждение на ОИК – 

Попово, за дадено дежурство на стойност 178,22 лв., както и 

възнаграждение за едно заседание на ОИК на стойност 714,21 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на  господин Войнов. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване възнагражденията на 

ОИК – Попово. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-27-16 от 26.01.2021 г. е постъпило 

искане от Общинска избирателна комисия – Велико Търново, за 
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изплащане на възнаграждения за проведено дежурство от страна на 

членове на ОИК – Велико Търново – трима членове.  Председател, 

заместник-председател и секретар са провели едно дежурство на 

07.01.2021 г. във връзка с отваряне на запечатано помещение и 

преглеждане на документи. 

Към искането е представен протокол от отваряне на 

запечатаното помещение. Изготвена е счетоводна справка и 

контролен лист. 

Затова предлагам исканото възнаграждение на ОИК – Велико 

Търново, да бъде изплатено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на  господин Арнаудов. Има ли други предложения? 

Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване възнаграждението на ОИК – 

Велико Търново. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в Централната избирателна 

комисия с вх. № МИ-27-14 от 26.01.2021 г. е постъпило искане за 

изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна комисия – 

Ветово, за дежурство, дадено от председателя на 19.01.2021 г.  

Дежурството е свързано с изготвяне и подаване до съда на молба и 

становища по административно дело, по което ОИК – Ветово, няма 

да изпрати представител и да се яви лично в гр. София. 

Към искането са приложени разпечатка от интернет-сайта на 

база насроченото съдебно заседание, молбата, която са подготвили 

заедно с допълнителните съображения и справка за проведените 

заседания на ОИК – Ветово. 

Също така има изготвена счетоводна справка и контролен 

лист. Затова предлагам исканото възнаграждение да бъде изплатено. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Чаушев, заповядайте за доклад в тази точка. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-13 от 

26.01.2021 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение 

на Общинска избирателна комисия – Ардино, за проведени две 

заседания, а именно заседание на 12.01.2021 г., на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

девет членове. На това заседание са прекратили пълномощията на 

общински съветник и съответно са обявили друг от съответната 

кандидатска листа. 

На 18.01.2021 г. също са провели заседание, на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

девет членове, на което също са прекратили пълномощията на друг 

общински съветник и съответно са обявили за избран следващ от 

съответната кандидатска листа. 

По преписката има съответния контролен лист и счетоводна 

справка с приложените документи, поради което аз предлагам да 

одобрим изплащането възнагражденията за тези две заседания на 

ОИК – Ардино, на основание наше Решение № 1685-МИ в размер на 

общо 1428 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на  господин Чаушев за изплащане на 

възнаграждението на ОИК – Ардино. Има ли други предложения? 

Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 
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Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

 

Точка 8. Доклади по административни преписки. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с докладна записка на 

госпожа Манолова с вх.  № ЦИК-09-24 от 28.01.2021 г., моля да се 

запознаете, ни уведомява, че е необходимо да се извърши промяна 

по бюджета на Централната избирателна комисия във връзка с 

изплащане възнагражденията на общинските избирателни комисии 

за проведени от тях заседания и дежурства. 

В тази връзка е изготвена справка. Моля да се запознаете и 

предлагам да бъде направена промяна в бюджета в размер на 9 340 

лв., като с тази сума се увеличат трансферите от предоставени 

трансфери. Моля за одобрение, както и за изпращане на писмо до 

министъра на финансите във връзка с направената промяна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Стефанова във връзка с 

представената от администрацията докладна записка. Тя е свързана с 

изплащането на възнагражденията на общинските избирателни 

комисии за проведените от тях заседания и дежурства. 

Има ли други предложения?  

Ако няма, процедура по гласуване одобряването на 

промените в бюджета и изпращането на писмо до Министерство на 

финансите. 

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

Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Стефанова, моля, продължете.  
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Колеги, с вх. № ЦИК-09-26 е постъпила докладна 

записка от госпожа Манолова във връзка с изпълнение на Заповед 

№ 18АД/21.10.2020 г., както и допълнена със Заповед № 24-АД от 

30.12.2020 г. Тя е във връзка проведена инвентаризация на разчетите 

на Централната избирателна комисия за 2020 г. 

Моля да се запознаете. Извършената инвентаризация е 

подробно описана в протоколите съгласно седем сметки, както и 

доклад относно извършената инвентаризация по разчетите. 

Искам само да припомня, че първата част от 

инвентаризацията е приета с протоколно решение до месец 

декември. А във връзка с изчистване на салдата по разчетните 

сметки беше необходимо това да стане януари месец. Моля за 

одобрение на извършената работа от комисията и финално отчитане 

по доклада за годишната инвентаризация за 2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Стефанова. 

Колеги, чухте доклада във връзка и с удължаване срока за 

работа на комисията по инвентаризация, тъй като освен активите 

трябваше да бъдат инвентаризирани и разчетите, които се извършват 

с тази инвентаризация през следващата година, след като е изминал 

финансовият период, за който се прави инвентаризацията. 

В тази връзка подкрепям предложението на колегата 

Стефанова да одобрим докладната записка, като одобрим работата 

на комисията по инвентаризация съответно с доклада, който е 

направен във връзка с инвентаризацията на разчетите. 

Колеги, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Имате ли други доклади, колега Стефанова? 
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да, имам още три доклада, но за 

тях ми е необходимо малко време и запознаване на комисията. Ако 

може, малко по-късно да ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Стефанова, благодаря Ви. Ще върнем отново докладите по 

административните преписки. 

В тази връзка обаче позволете ми преди да върна към някоя 

от другите точки и да представя доклад, който беше разпределен на 

колегата Солакова. Той е с вх. № НС-04-3 от 20.01.2021 г. Колегата 

Солакова в заседание на 26.01.2021 г. докладва постъпилото писмо 

от министъра на здравеопазването относно искането с оглед 

изготвянето на необходимите мерки за опазване живота и здравето 

на избирателите и членовете на секционните избирателни комисии 

да бъдат предоставени на Централната избирателна комисия данни 

по отношение на всички етапи и всяка отделна категория участници 

в нея, включително предизборната подготовка на избирателните 

комисии и секциите, провеждането на изборите от секционните 

избирателни комисии, подвижните секционни избирателни комисии. 

В тази връзка докладът на колегата Солакова също беше 

оставен за запознаване и изготвяне от страна на администрацията на 

Централната избирателна комисия на отговор, който да обхваща в 

пълнота исканата информация по отношение на етапите за изборния 

процес и отделно – участниците. 

Изготвен е такъв отговор като писмо, което можете да видите 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. То е достатъчно 

подробен и обстоятелствен, тъй като обхваща цялостния процес, 

включително в първата част на писмото са посочени различните 

участници в отделните етапи, след което поотделно са разгледани 

взаимодействието на участниците в изборния процес и дейностите, 

които се извършват от секционните избирателни комисии, 

включително и съгласно нашите Методически указания – лицата, 

които могат да присъстват в избирателните секции, при откриването, 

в деня на изборите, при отчитането на резултатите, провеждането на 

заседанията от страна на районните избирателни комисии, кои могат 

да присъстват и дейностите, свързани с възлагането на обществени 

поръчки, тоест, цялостният процес, включително и извън страната. 
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Предлагам няколко минути, за да се запознаем с отговора и, 

ако няма забележки или допълнения към него, да го гласуваме и да 

го изпратим по е-mail на министъра на  здравеопазването, тъй като 

той се очаква, за да може да бъде изготвен протоколът. А отделно от 

това вече да изпратим официално писмо, което да бъде адресирано 

до министъра. Тоест, по двата канала – един път по е-mail, а отделно 

от това като официално писмо. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е 

качен отговорът. 

Уважаеми колеги, има ли предложения по текста? Запознахте 

ли се? Ако не, още няколко минути за запознаване, след което, ако 

няма предложения, да подложим на гласуване текста и изпращането 

му към министъра на  здравеопазването. 

Уважаеми колеги, не виждам желаещи да се изкажат. 

Процедура по гласуване на писмото и неговото изпращане до 

министъра на  здравеопазването. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, позволете ми, връщам към точка първа от 

дневния ред. 

 

Точка 1. Проект на решение относно определяне на чрез 

жребий на поредните номера в бюлетините на партии и коалиции, 

регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в 

новите и частични избори за кметове, насрочени за 28.02.2021 г.  

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали виждате 

проекта на решение, който отразява изтегления жребий, а именно 

това е проект № 4502.  

Горе в основанието са изброени принципното ни решение, 

както и протоколното решение от вчера, с което определихме датата 

и часа за провеждането на жребия.  
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В тази връзка, ако нямате допълнения към проекта на 

решение, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Решението се приема. 

Решението има № 1965-МИ. 

 

Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

 

Точка 7. Доклади относно организацията и произвеждането 

на изборите извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Докладвам преписка с вх. № НС-04-01-15 от 

27.01.2021 г., като, колеги, ще ви моля да се запознаете с отговора от 

Министерството на външните работи. Това е по повод питане за 

избирателна секция в Танзания. Моля да се запознаете, да го 

обсъдим и евентуално на следващо заседание ще го върнем отново 

на доклад. 

Докладвам преписка с вх. № НС-094-01-9/1 от 28.01.2021 г. – 

отново регулярно постъпила информация от задграничните ни 

представителства за съгласията, обстановката и т.н. Ще възложа да 

се обобщава, както направихме с първата таблица, която беше 

получена. 

Докладвам преписка с вх. № НС-04-01-8/3 от 27.01.2021 г. 

Приложено са ни изпратили от Министерството на външните 

работи, колеги, информация за обстановката с оглед COVID-19 в 

определени държави, грами от различни посолства. Докладвам ви я 

за запознаване. Тя ще бъде обобщавана с оглед предстоящите ни 

решения. Това писмо съдържа доста голям обем от информация. Тя 

ще бъде на разположение във вътрешната мрежа. Моля колегите да 

се запознаят с нея. 
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Постъпила е информация от „Информационно обслужване“ 

АД, че за нуждите на обработка на заявленията за гласуване извън 

страната е създадена по наше искане пощенската кутия под 

съответния вх. № НС-00-11 от 28.01.2021 г. 

Също така, колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-04-01-11 

от 25.01.2021 г. Това е информация от Министерството на външните 

работи, че на тяхната страница се създава рубрика „Избори“. 

Докладвам вх. № НС-04-01-9 от 23.01.2021 г. Всъщност това 

вече е докладвана информация, постъпила от Министерството на 

външните работи, за дипломатическите и консулски 

представителства на Република България. Тя към настоящия момент, 

както повечето от информацията, е за сведение, за обобщаване и за 

съобразяване при взимане на предстоящи решения на Централната 

избирателна комисия във връзка с организацията на изборите извън 

страната. 

Докладвам преписка с вх. № НС-00-10 от 28.01.2021 г. Това е 

ексел-форматът, който ни е изпратен от „Информационно 

обслужване“ АД по наше искане с вчерашно писмо във връзка с 

обработката на заявленията за гласуване извън страната. 

Уважаеми  господин председател, уважаеми колеги, моля в 

почивката колегите да се запознаят с това писмо и с оглед 

проведената днес среща, за да обсъдим по-късно, ако има 

оперативно време, и технологичния ред за обработка на заявленията 

за гласуване извън страната, които ще постъпят от Министерството 

на външните работи на хартиен носител и ще ни бъдат изпращани 

тук, в Централната избирателна комисия. Ще моля да бъде 

съобразено с дневния ред и работните групи, които сте предвидили 

за днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

госпожо Ганчева. След малко ще дам почивка, в която  да може да 

бъдат прегледани и съответно обсъдени от работна група „Гласуване 

извън страната“ постъпилите нови доклади в тази връзка. Те 

постъпват постоянно и с оглед необходимостта от максимално 

улесняване на избирателите извън страната да започнат да подават 

заявления, ще използваме тази възможност, за да може да 

предложите проекта на решение в тази връзка. 
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Имате ли друг доклад, колега Ганчева? Не! Добре, благодаря 

Ви. 

Колеги, позволете ми да върна към точка четвърта от 

дневния ред. Колега Бойкинова, имате ли готовност да докладвате 

заявлението по ЗДОИ? Заповядайте. 

 

Точка 4. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-16-1 

от 19.01.2021 г. е постъпило в Централната избирателна комисия 

заявление   за   достъп   до    информация    от   адвокат  А. Б.   

Трябва да бъде качено във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали, има и проект за решение, в който можете да се запознаете 

с въпросите. 

Госпожа Б. в своето заявление казва, че съгласно чл. 57, т. 3 

от Изборния кодекс ЦИК определя изискванията към организацията 

и технологията на компютърната обработка на данните от 

гласуването и към издаването на Бюлетин с резултатите от изборите, 

включително от машинно гласуване, но не по-късно…. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Бойкинова, само за момент да Ви прекъсна. В папка от днес няма 

нито отговорите, нито въпросите. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В папка от вчера, извинявайте, 

колеги. Тя не е прехвърлена.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря за 

уточнението. Колеги, гледаме във вчерашната папка на колегата 

Бойкинова, където е проектът на отговор и съответно и писмото. 

Моля, продължете, колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: „Възлага изпълнението на 

„Информационно обслужване“ АД“ – Това е новата разпоредба, 

тоест, изменението. В Изборния кодекс се казва, че 99,5 процента от 

капитала на „Информационно обслужване“ АД е собственост на 

българската държава, 0,5 процента от капитала са разпределени 

между индивидуални акционери. Твърди, че в компютърната 

обработка на резултатите от изборите, извършена от 

„Информационно обслужване“ АД, са ангажирани значителен брой 

специалисти. Съгласно информацията в медиите това са над 900 
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лица в 31 изчислителни центъра през 2016 г., над 750 лица с 32 

изчислителни центъра през 2019 г. В тази връзка, виждате, задава 

въпросите: 

„По какъв ред и при какви условия са ангажирани 

специалистите, на които е възложена компютърната обработка?“, 

като в цялото заявление въпросите са свързани с избори, 

произведени за народни представители на 26 март 2017 г., на 26 май 

2019 г. за членове на Европейски парламент от Република България 

и местните избори през месец октомври 2019 г. Тоест, 

информацията, която се иска, е за тези видове избори.  

Има „Сканирани копия от сключени договори между ЦИК и 

„Информационно обслужване“ АД за трите години, както и какъв 

брой лица са заместили неявилите се в изборния ден членове на 

секционни избирателни комисии, съответно колко от тях от 

резервните списъци, предложени от партиите и коалициите, и колко 

от тях са преминали през обучение“, както и ни пита дали 

Централната избирателна комисия е създава организация за 

провеждане на заседанията й, с която да гарантира правото на 

присъствие на посочените в чл. 53, ал. 10 от Изборния кодекс лица и, 

ако има, каква е организацията. 

Виждате, подготвила съм проект за решение, като ви 

предлагам да отговорим под формата на писмо. Считам, че 

въпросите представляват обществена информация. Отговаряме й, 

каквато ни е практиката в Централната избирателна комисия. Тоест, 

в самото писмо-отговор се съдържат поставените въпроси, 

съответно във втората част на писмото-отговор се съдържат 

отговорите, които ви предлагам. 

Разбира се, ако имате допълнения, предложения, можем да ги 

обсъдим и да ги добавим. 

Предлагам текста: „В Централната избирателна комисия е 

постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на 

достъп до обществена информация, подадено   от   адвокат Б., с 

което иска да бъде предоставена следната информация“ – съответно 

от 1 до 6 са въпросите за информацията, след което „Централната 

избирателна комисия, след като се запозна с исканата информация, 



24 

 

предоставя следното: По т. 1…, по т. 2…, по т. 3….“ и съответно на 

посочения е-mail ще изпратим отговорите. 

Напротив, абсолютно съм убедена, че това е информация по 

ЗДОИ. Просто отговаряме не под формата на решение, а на писмо, 

каквато е практиката на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз имам малко по-различно становище по 

поставените въпроси. Категорично считам, че въпросите под № 4, 5 

и 6 според мен не съставляват обществена информация по смисъла 

на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, тъй 

като касаят статистически данни. Тук говорим за брой лица, 

заместили, явили се, неявили се – всичките въпроси са свързани със 

статистически данни. Аз категорично считам и с оглед практиката на 

съдилищата, че това не е обществена информация по смисъла на 

закона. 

По отношение на т. 1. Струва ми се, че отговорът не 

съответства съвсем точно на поставения въпрос. Това, което ни пита 

заявителят, е по какъв ред и при какви условия са ангажирани 

специалистите. Ние даваме информация, че компютърната 

обработка е възложена на „Информационно обслужване“ АД с 

договори и т.н., „а за реда и условията следва да се обърнете към 

дружеството“. Аз смятам, че това не е точният отговор на така 

поставения въпрос.  

Иначе съм съгласна с препратката в поставения под № 2 

въпрос, че следва да бъдат насочени към „Информационно 

обслужване“ АД и да се снабдят с намиращите се при тях договори. 

От цялото това писмо считам, че бихме могли спокойно да 

отговорим на въпроса, поставен под № 3. Това е моето становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Първо, считам, че всичко, което 

касае избора, е обществена информация. Да, искат се статистически 

данни и видно от отговора, че ние не даваме статистически данни, 

защото не ги имаме във формата и по критериите, които иска 

заявителят. Но в същото време ние можем да отговорим къде е 
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налична тази информация и въз основа на това заявителят по 

всякакви критерии може да си създаде всякакви статистически 

данни. 

По въпрос № 1, да, следва да препратим заявлението в тази 

част на „Информационно обслужване“ АД. 

Колеги, предлагам по въпрос № 1 в частта за реда и 

условията, при които са наети специалистите, тази част от 

заявлението по ЗДОИ да препратим по компетентност на 

„Информационно обслужване“ АД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Бойкинова. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Определено не е обществена информация 

статистическата обработка. Ние не сме статистическо бюро, за да 

отговаряме на критерии по някакви си разрези и т.н., без съответната 

законова разпоредба. Те могат да ни питат утре колко са мъже, 

колко са жени – това пак е вързано с обществения ужким 

представител на някакъв изборен процес. Трябва ли ЦИК да 

обработва данни на колко години е някой си, на колко години е 

кандидат или некандидат? 

Текстът за обществена информация ясно казва „създадени“ 

не знам какви си документи във връзка с нещо си. Статистическата 

обработка не е обществена информация. 

Освен това такава информация въобще не се дава на 

адвокати, а се дава на граждани. Та, какво присъства и каква 

информация, че някой си бил адвокат? Не е гражданин на тази 

държава!? Какво? Вдига си нивото ли, що ли? 

Като говорим за обществена информация, в Закона за достъп 

до обществена информация не пише „адвокати“. Поне във всеки 

случай! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на  

господин Чаушев. 

Вие,  господин Чаушев, формално не правите предложение? 

Това беше изказване. 

Колега Бойкинова, приемате ли във връзка с коментарите, 

тоест, по отношение на т. 1 да бъде препратено на „Информационно 
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обслужване“ АД, които да преценят до каква степен могат да 

отговорят по отношение на статистическата информация. 

Но, така или иначе, сте посочила, че тя не се съдържа в 

Централната избирателна комисия и ние такава не можем да 

предоставим. Нали така? В случая, тъй като се пита кои са, ние 

казваме, че такава няма.  

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ние въобще няма да обработваме 

статистическа информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, обявявам почивка от един час. Ще продължим в 17,15 ч. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми  господин председател, 

предлагам да гласуваме и да се свърши с това заявление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема  

госпожо Бойкинова, прекъснах заседанието. Мотивите са, че следва 

да бъде обсъден този въпрос, както и останалите въпроси. Да бъде 

проветрено помещението, в което вече работи Централната 

избирателна комисия повече от час и половина. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Едно елементарно заявление по 

ЗДОИ да го обсъждаме два часа – аз не знам какво правим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, един 

час почивка. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

Преминаваме към точка девета от дневния ред: 

9. Доклади по административнонаказателни преписки.  

Колегата Бойкинова след малко ще влезе.  

 

Преминаваме към точка „Разни“.  

Колегата Йосифова я няма.  

Колегата Арнаудов също го няма. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз имам по административни.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

 

Връщаме се на точка осма от дневния ред. Колегата 

Стефанова.  

 

Точка 8. Доклади по административни преписки. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-

09-27 е постъпила Докладна записка от госпожа Манолова. 

Публикувана е във вътрешната мрежа, заедно с предложен Проект за 

договор във връзка с провеждане на изборите за Народното 

събрание и вземането на решение за подпомагане на Работна група 

1.7.  

Моля да се запознаете.  

Предлагам да бъде одобрен договорът с база 1700 лв. месечно 

общо в размер 4250 лв. на А. С. А.  

Към докладната има изготвен контролен лист за 

предварителен контрол.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Стефанова.  

Ако няма други предложения, тъй като няма кой да включи в 

момента системата за гласуване, да гласуваме с ръка.  

Колега Бояджийски, да броите.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-25 от 

днес е постъпила докладна записка от госпожа Манолова във връзка 

с предложение за сключване на граждански договор с лице, което да 

подпомага Работна група 1.7 по организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

Предложението е съпътствано с Проект на договор.  

Предлагам   да   бъде   сключен   граждански   договор   с     

А.  Г.  И.    с         базово       месечно       възнаграждение         

1700 лв.   и общ размер 4250 лв.  
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Към Докладната записка има и контролен лист за извършване 

на предварителен контрол.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на госпожа Стефанова.  

Ако няма други предложения, процедура по гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Приема се.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-12-1 е 

постъпила Докладна записка от госпожа Манолова във връзка с 

възложени действия относно Докладна записка и взето наше 

протоколно решение за това на 14 януари във връзка със закупуване 

на компютърна техника и приложен софтуер.  

Моля да се запознаете с Докладната.  

Действията, които са възложени по нея, са извършени.  

По предходната Докладна имаме приложен контролен лист за 

предварителен контрол, както и в момента с надвишаващата сума 

2424 лв. е добавен и контролен лист за предварителен контрол към 

предварително одобрената сума.  

Предлагам да пристъпим към закупуване на компютърната 

техника и приложения софтуер от предложения доставчик.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Стефанова да одобрим 

Докладната и да бъде извършен необходимият разход, тъй като 

техниката, за която става въпрос, е необходима за работата на 

Централната избирателна комисия в предстоящите избори.  

Процедура по гласуване. Колега Бояджийски, пак ще Ви 

помоля да броите.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).  
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Нямам повече.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Колега Бойкинова, имате ли готовност?  

 

Преминаваме към т. 9:  

9. Доклади по административнонаказателни преписки.  

Заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви три 

административнонаказателни преписки от Софийски районен съд, с 

които ни връщат преписките. Докладвала съм Ви съдебните решения 

на Софийски районен съд и на АССГ.  

Моля да се запознаете.  

За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Друг доклад имате ли?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Преминаваме към точка „Разни“. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Може ли аз.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колегата Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с 

произвеждане на частичните избори от ОИК – Троян, е постъпило 

писмо, с което ни уведомяват, че член на Общинската избирателна 

комисия е представила болничен лист и в момента е в невъзможност 

да извършва задълженията си като член на комисията. Това е писмо 

с вх. № МИ-15-26 от 25 януари.  

В тази връзка днес с вх. № МИ-10-3 сме получили 

предложение от партия „Воля“ за временно назначаване на мястото 

на члена, който по здравословни причини не може да изпълнява 

задълженията си, друг член. Предложението е за Станка Нанкова 

Субашка-Колева.  

Моля да се запознаете с Проекта на решение във вътрешната 

мрежа.  



30 

 

Предлагам на мястото на Милка Трифонова за периода от 

21 януари до 7 март да бъде назначена Станка Нанкова Субашка-

Колева.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Стефанова, това не би трябвало да бъде в точка „Разни“, би трябвало 

да бъде включено в…  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Съжалявам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще  помоля 

този доклад да може да бъде погледнат допълнително, да се 

запознаем в преписката. Би трябвало да бъде в т. 5. Става въпрос за 

промяна в състава на ОИК – Троян, тъй като един от членовете на 

Общинската избирателна комисия има здравословни причини, в тази 

връзка за срока, в който той ще бъде в болнични, се предлага да бъде 

заменен с друго лице, предложено от политическата сила.  

Проектът е изготвен с № 4503.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Със задна дата няма как.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: В днешния ден всичко може.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

предлагам да бъде уточнено това и да бъде докладвано на 

следващото заседание.  

Благодаря Ви, колега Стефанова.  

 

Преминаваме към точка десета от дневния ред:  

Точка 10. Разни.  

Колегата Баханов го няма.  

Колегата Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз поисках да бъда включена в 

гласуване извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включена сте и 

в точка „Разни“.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, но ще се въздържа. Не е нещо 

спешно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Нека да 

минем точка „Разни“, след което ще върнем на т. 7.  

Колегата Цанева.  
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо от 

Избирателната комисия на Румъния, с която ни канят да участваме 

във виртуална изложба със снимки от избори и платформи на 

социалните медии във връзка с 4 февруари – Световния ден на 

изборите. Искат от нас лого на нашата институция, призив за 

действие, който насърчава избирателите, снимки, показващи как 

гласуват избирателите и линкове към нашия профил в социалните 

медии.  

Предлагам да изпратим логото на Централната избирателна 

комисия на България. Подготвили сме три призива с нашето лого, 

които сме използвали през 2017 г., 2019 г. за европейски избори и за 

местни избори. И също така линка към фейсбук на Централната 

избирателна комисия. Без да изпращаме наши снимки, показващи 

гласуването в страната. Предлагам да изпратим тази информация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Чух три призива. Кой е автентичният? 

Призиви за гласуване чух три. Ние и трите ли пращаме? Нямаме ли 

обща концепция? Какво? Даваме да си прави кой каквото ще? Ние 

ЦИК ли сме?  

Кой от трите? Това е визията на ЦИК, освен логото! Ние 

правим разяснителна кампания, ние правим призиви с някакви си 

текстове, а не кой каквото реши.  

С една дума предложението е едно от трите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението – едно от трите.  

Кое предлагате, колега Цанева?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Съгласна съм с Вас, но тъй като все още 

периодът е ранен и нямаме такъв за предстоящите избори, ако не 

възразявате да изпратим… Европейските избори минаха, там 

призивът ни е „Гласувай, ти си част от Европа!“ За местните избори 

е „България гласува!“. Ако прецените един от двата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз лично 

подкрепям колегата Чаушев, че всички тези призиви са имали 

определена насоченост за определени избори.  
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Във връзка с изготвянето на концепцията, която е за 

разяснителната кампания, ако трябва да изпращаме или да качваме 

на страницата на Централната избирателна комисия нещо, то трябва 

да бъде обвързано с предстоящите избори, които ще бъдат. В случая 

нито едно от тях не съвпада. Ако е различно, какво бихме 

поставили?  

В тази връзка, ако това не е обвързано с конкретен срок, 

предлагам за момента да не изпращаме нищо, а да имаме ясната 

позиция кога да бъде изпратено. Благодаря Ви.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Тъй като е свързано с конкретен срок – 

срокът е 29 януари, затова Ви предложих от предходни наши 

кампании, а не от предстоящата. Ако прецените, можем да изпратим 

само нашето лого и линка към Фейсбук, без да изпращаме наши 

призиви от предходни кампании.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това може би би 

било по-доброто предложение, а именно да бъде изпратен линк към 

нашата страница Фейсбук и съответно логото на Централната 

избирателна комисия, за да не стане така, че когато впоследствие 

има друг призив, той да противоречи с това, което към момента сме 

изпратили.  

Колеги, друго предложение има ли?  

Ако няма, процедура по гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия 

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

Приема се.  

Друг доклад имате ли, госпожо Цанева?  

Заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви с вх. № ЦИК-07-

177/4,6,7 и 8, което дойде днес следобед. Това са писма по 

електронната поща, които сме получили от Европейската комисия от 

Европейската мрежа за сътрудничество, с които писма ни 

информират, че на 28 и 29 януари се провеждат видеоконференции. 
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Последните две писма, които получихме в днешна дата, е, че има 

забавяне на старта на конференцията, поради технически причини.  

Днес се е обсъждало участието на мобилните европейски 

граждани в Европейския парламент и в местните избори, а с 

утрешна дата темата е обмяна на добри практики в организацията на 

изборите във връзка с предизвикателствата от COVID-19.  

Докладвам го за сведение.  

В моята папка съм качила отговора на писмо с вх. № 22-2 от 

25 януари.   Писмото   е   от   господин   К. Д. – гражданин на 

община Калояново, в което той изказва възмущението си към 

Общинска избирателна комисия – Калояново, и по-скоро към нейния 

председател, че не са изпълнили указанията и решението на 

Пловдивския административен съд за прекратяване пълномощията 

на кмета на община Калояново, като цитира и прилага Решението на 

Пловдивския административен съд.  

Моето предложение е да изпратим по компетентност това 

писмо, което господин Д.   ни е изпратил,   до Общинска 

избирателна комисия – Калояново, както и да дадем указание, че 

следва да изпълнят решението на Административен съд – Пловдив, 

и да уведомят Централната избирателна комисия за предприетите от 

тях действия.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: А дали решението е влязло в сила? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Цанева, 

приемате ли предложението?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Приемам ако е влязло в сила и да 

актуализират интернет страницата на Комисията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тези „ако“, не знам какво си, защото 

един от структурните проблеми е, че общинските избирателни 

комисии и някои от РИК-овете не изпълняват законите, именно 

защото се надяват, че Централната избирателна комисия ще се 

раздели по някакви си причини, обикновено партийни, и ще ги 

остави в сумрак да си правят каквото щат.  
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Предлагам друг текст: задължително ще изпълните 

решението на не знам какво си и тъй нататък. Със „задължително“! 

Няма „ако“!  

Без юридически фантасмагории, зад които стоят едни жалки 

местнически партийни интереси. Крайно време е поне за тези избори 

да се знае, че общинските избирателни комисии и районните 

избирателни комисии ще си изпълняват законите, а няма да се 

надяват на Централната избирателна комисия да ги оставя да си 

правят каквото си щат.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Първоначалният текст беше такъв, 

какъвто колегата Чаушев предлага, а именно: указваме Ви, че 

следва да изпълните решението. Мисля, че наистина е по-добре да 

не допълваме „ако е влязло“. Решението на Административен съд 

– Пловдив, е от месец декември. Ако има някакви други обективни 

причини, те ще ни отговорят и от отговора  на ОИК ще разберем.  

Затова по-добре е да остане така, но да допълним да 

актуализират интернет страницата си.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Колега Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Цанева, 

последно не разбрах как ще звучи текстът на писмото, което 

предлагате.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да го 

прочетете.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Указваме Ви, че следва да изпълните 

решението на Административен съд – Пловдив, и да уведомите 

Централната избирателна комисия за предприетите от Вас 

действия, както и да актуализирате интернет страницата на ОИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Вече е ясен текстът, който трябва да гласуваме.  

Ако няма други редакционни предложения към текста на 

писмото, процедура по гласуване с вдигане на ръка.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия 
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Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Таня 

Йосифова).  

Имате ли друг доклад, колега Цанева?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Колегата Войнов го няма.  

Колега Дюкенджиева, заповядайте.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, докладвам Ви с вх. № НС-10-8 от днешна 

дата – 28 януари, постъпило становище от Политическа партия 

„АБВ“. Становището е относно измененията в процедурата за 

организиране на изборите. То е адресирано до Комисията по 

правни въпроси с копие до Централната избирателна комисия.  

Моето предложение е това да бъде докладвано за сведение. 

Колегите могат да се запознаят със становището.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Друг доклад имате ли?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, имам още нещо.  

Уважаеми колеги, правя предложение за протоколно 

решение. Станала е техническа грешка – в Приложение № 23 е 

качена декларацията с техническите грешки, вместо приетата. 

Правя процедурно предложение да бъде качена Правилната 

декларация в Приложение № 23.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Дюкенджиева.  

Имаме ли други предложения?  

Ако не, процедура по гласуване да бъде поправено.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нямам друг доклад. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Йосифова, имате думата.  
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка можете 

да се запознаете с покана за онлайн среща със студенти във връзка 

със Световния ден на изборите. Вчера го обсъждахме на работно 

заседание. Могат да се включат и други теми. Вижте съдържанието.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладвате го 

за запознаване, нали така? 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Да, за запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да може 

колегите да се запознаят и в понеделник на следващото заседание да 

можем да вземем протоколно решение за участието.  

Единственото, което исках да попитам: няма ограничение по 

отношение на броя на участниците, доколкото разбирам.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви.  

Нямате друг доклад в тази точка.  

Колегата Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.  

Уважаеми колеги, докладвам за запознаване документ, който 

е постъпил в Централната избирателна комисия с вх. № НС-23-4 от 

28 януари 2021 г. Това е проект на съвместни указания относно 

обработването и защита на личните данни в изборния процес. 

Проектът е постъпил от Комисията за защита на личните данни.  

Докладвам документа за запознаване. Предлагам да бъде 

разгледан на следващо заседание. Правното основание за 

разглеждането му и изобщо за приемането му е чл. 57, ал. 1, т. 49 от 

Изборния кодекс. Разработен е на една съвместна работна група, 

която проведохме в понеделник – 25 януари, в изпълнение на 

решение на Централната избирателна комисия с председателя на 

Комисията за защита на личните данни, техни експерти, главния 

секретар. От страна на Централната избирателна комисия по 

решение на ЦИК участвахме аз и госпожа Бойкинова.  

Докладвам го за запознаване. Документът е обемист – около 

18 страници Предлагам на следващо заседание да бъде разгледан от 

Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Николов.  
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В момента е за запознаване, след което за обсъждане и 

приемане от страна на Централната избирателна комисия с 

протоколно решение, за да може след това да бъдат качени.  

Друг доклад имате ли?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Накратко докладвам един въпрос, 

който е постъпил от гражданин. Може да го видите в моята папка. 

То е с № 22-60. Гражданинът господин   Г.   пита как може да 

участва в подвижна секционна избирателна комисия – мобилни 

комисии ги нарича, които ще обслужват избирателите под карантина 

и ковид болни. По-конкретно: интересувам се как се набират 

членове за тези секции и да му разясним процедурата дали е 

възможно въобще такова участие. Самият той заявява, че наскоро е 

преболедувал това заболяване.   

Аз съм подготвил отговор, който може да видите под № 5027. 

В отговора се придържаме към обичайния отговор за подобни 

въпроси, а именно:  

„Ако желаете да бъдете назначен за член на подвижна 

секционна избирателна комисия, следва да представите своята 

кандидатура на партия/коалиция, която е парламентарно 

представена, има избрани членове на Европейския парламент, или 

друга такава, която има право да Ви предложи за член на ПСИК. 

Членовете на тези комисии следва да отговарят на условията на 

чл. 95, както и на чл. 66 от Изборния кодекс.“  

Във връзка със специалния въпрос, който поставя господин  Г 

.         , предлагам да впишем в отговора: „Няма специални 

изисквания за назначаване на членовете на ПСИК, чрез които ще се 

осигури гласуване на лица, поставени под карантира или домашна 

изолация.“  

Това предлагам като отговор. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Виждате отговора във вътрешната мрежа в папката на 

колегата Николов.  

Предложение по текста?  

Колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не мисля, че на такива хора в сегашния 

момент, които искат да станат членове на ПСИК, забележете, а не на 
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нещо друго, трябва да им казваме, че трябва да отговарят на 

условията на чл. 95 и на чл. 96. Да им кажем на български език на 

какви условия да отговарят, той, ако си четеше Изборния кодекс, 

нямаше да ни задава изобщо този въпрос, особено да знае чл. 95 и 

96.  

Също така не знам на каква друга партия ги предлагаме. 

Знам, че когато в консултациите не изберат тези, които са 

парламентарно представени на Европейския парламент, има 

възможност и на друга, но хора, които искат да станат членове на 

ПСИК, хайде да не ги пращаме при други партии, а при основните, 

които имат право да правят предложение – предлагам аз. И да не им 

цитираме текстовете от Закона. Партиите трябва да знаят на какво 

трябва да отговаря и ще му кажат подробно, за да не го 

разколебаваме и да не го препращаме. Ако ще кажем на какви 

условия да отговаря, да ги кажем какви са, а не да препращаме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз съм съгласен с колегата Ивков – 

вместо чл. 95 и чл. 66 да посочим конкретните изисквания, за да е 

наясно гражданинът, без да си прави справки в Изборния кодекс. 

По-добре да ги посочим, защото той пита какви са условията.  

Второ, във връзка с домашната изолация, това е едната от 

двете форми, които са предвидени по самия Закон за здравето за 

поставяне под карантина. Но съм съгласен също да премахнем 

„домашна изолация“ и да оставим само поставени под карантина, 

защото на него конкретно въпросът му е такъв.  

А що се отнася до предложението затова, че трети вид 

партии, а именно, които не са представени, предлагам да остане този 

текст, защото наистина има възможност партии, непредставени в 

двата парламента – националния и европейския, също да предлагат 

за всички видове комисии, в това число и за тези. Така че предлагам 

това да остане.  

Но съм съгласен с другите две поправки на колегата Ивков.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, аз 

считам, че в случая ние не можем да определяме кои да гласуват – 

лица, поставени под карантина или домашна изолация, защото към 
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момента текстът на Изборния кодекс не предвижда такова нещо, 

освен ако Вие не ми кажете, че вече има изменение. Законът за 

здравето борави и с двата термина – и карантина, и задължителна 

изолация. Тъй като едното е в случаите, в които лицето е болно и 

установено с положителен резултат, карантината е на лицата, които 

са контактни. Това е разграничението, което прави чл. 59 и 61 от 

Закона за здравето.  

В тази връзка аз не виждам в момента да имаме влязъл в сила 

текст, който да ни казва това нещо, за да можем ние да му 

отговорим.  

Моето предложение е това изречение да отпадне, защото то 

води към заблуждение в момента.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предвид предложението на колегата 

Ивков и на господин Председателя, оттеглям изречение второ на 

втория абзац.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладчикът 

приема тези изменения в текста.  

По отношение на „друга такава“, може би изброяването 

трябва да бъде „или има избрани членове, или на друга такава“.  

Уважаеми колеги, чухме редакцията на писмото. Колегата 

Николов прие забележките.  

Колеги, процедура по гласуване на отговора с добавките и 

измененията.  

Нямаме система, колега Бояджийски, моля да броите.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Ерхан 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Заповядайте, госпожо Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в отговор на наше 

писмо сме получили от Софийски градски съд списък с 

регистрираните политически партии по Закона за политическите 

партии, регистрирани от 1 януари 1989 г. до 27 януари 2021 г. 
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Списъкът включва и наименованието на партията според актуалната 

й регистрация и номер на фирмено дело.  

За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

То е качено във вътрешната мрежа.  

 

Уважаеми колеги, минаваме към втора точка от дневния ред. 

Точка 2. Проект на решение относно провеждане на 

консултации при областните управители за определяне съставите на 

районните избирателни комисии и назначаването им за 

произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 

2021 г.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка можете 

да се запознаете с проект № 4501-НС, който беше обсъден на  

работно заседание на група „Принципни решения и методически 

указания“.  

Моля да се запознаете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, във вътрешната мрежа в папката на колегата Йосифова е 

Проекта на решение за провеждането на консултациите. Проектният 

номер е 4501.  

Предлагам да вървим по страници.  

По стр. 1?  

Колеги, на стр. 2?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, правя предложение тази 

декларация да не е част от решението, тъй като ние имаме образец 

на изборна книга и това е Приложение № 23. Просто да се пише 

„Приложение № 23-НС“ от изборните книги.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: На стр. 3, буква 

„з“ на т. 5 също трябва да бъде.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И на стр. 5 в т. 13.2.  

КАТЯ ИВАНОВА: Навсякъде.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам 

предложение в т. 13.5 изрично да бъде упоменато, може би най-

накрая, че от 12.02. до 18.04… Изрично да бъде определен срокът, 
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тъй като в предходните случаи питането е откога точно започват 

дейността си с оглед заплащането и възнаграждението.  

Няма нужда да отпадне. Това е задължението на ЦИК докога 

да ги назначи. Мандатът е с оглед това да не претендират друго 

възнаграждение.  

И в т. 13.5 да има тире от еди-коя си дата до еди-кога си.  

Уважаеми колеги, надявам се, че сте успели да се запознаете 

с текста на решението. Имате ли коментари, възражения, 

допълнения към текста на решението?  

Доколкото разбрах колегата Йосифова приема направените 

предложения относно редакцията на решението както по отношение 

на включването на изборната книга, така и по отношение 

определянето на конкретните дати, откогато започва работа 

Централната избирателна комисия до крайния срок. 

Не виждам предложения.  

Ако няма, колега Бояджийски, процедура по гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, 

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

Ивайло Ивков). 

Колега Йосифова, номерът на Решението е 1966-НС.  

 

Колега Ганчева, да Ви върна в доклад по точка 7 от дневния 

ред.  

Точка 7. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин 

председател.  

Уважаеми колеги, докладвам току-що разпределена ми 

преписка № НС-04-01-9/1 от 28 януари 2021 г., пристигнала в 

оригинал. Това са получени отговори от приемащите държави, 

информация за държавите, в които не се изисква съгласие, както и 

таблица. Приложено е един брой CD.  
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Докладвам я за сведение и както предходни такива писма за 

обобщаване на информацията.  

Вече назначихме сътрудници, от понеделник може би 

регулярно да се слага във вътрешната мрежа с наслагване, след като 

се обобщи информацията за проследяемост. Така или иначе всички 

тези писма са във вътрешната мрежа в специално обособената за 

това папка „Гласуване извън страната“.  

Докладвам Ви писмо с вх. № НС-04-01-16 от 28 януари 

2021 г., което е постъпило от Министерството на външните работи. 

То беше обсъдено на работна група в почивката, като с това писмо 

Министерството на външните работи ни искат становище по 

постъпили два броя заявления за гласуване извън страната, които са 

по образец, утвърден за изборите през 2017 г. Питането е дали да ги 

върнат? Те са постъпили по пощата в Посолството ни в Берлин. 

Питането е дали да се върнат на лицата и те изрично отново да 

подават, като Министерството на външните работи при поставянето 

на този въпрос изрично ни информира отново, че с тяхна грама от 

27 януари всички задгранични представителства са уведомени, че с 

Решение № 1954-НС на Централната избирателна комисия се 

утвърждават изборните книжа за произвеждане на изборите през 

месец април, в това число и образеца на заявлението за гласуване 

извън страната.  

На работната група се оформи становище, тъй като 

Централната избирателна комисия с оглед улеснение на българските 

граждани, които заявяват желанието си за гласуване извън страната 

и с оглед на това, че реквизитите са абсолютно същите и няма 

законодателна промяна, да се приеме и отговори на Посолството в 

Берлин и съответно на Министерството на външните работи, че тези 

заявления следва да се считат за надлежно подадени.  

В този смисъл ви предлагам проект на писмо, който трябва да 

е във вътрешната мрежа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Ганчева като ръководител на група 

„Гласуване извън страната“.  

Колега Чаушев, заповядайте.  
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: ДКП-тата не са филтър да ми казват кое е 

вярно и кое не е вярно. Съгласно чл. 17, ал.1 от Изборния кодекс, 

тези заявления се изпращат на ЦИК. ЦИК преценява едно или друго.  

Искам категорично още отсега да заявя, че ДКП-тата не са 

филтър да ми казват кое е потвърдено или кое не е потвърдено по 

отношение на заявленията по чл. 16 от Изборния кодекс.  

Поради което тези практики, както обичаха да ги правят, не 

би следвало да продължават. Нямат юрисдикция ДКП-тата да ми 

казват дали да приемат заявления или да не приемат. Просто 

изпращат.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

По същество не правите предложение. Тоест тези заявления 

да бъдат приети и изпратени, за да може да се прецени дали лицата, 

които са ги подали, имат избирателни права и дали могат да бъдат 

включени в списъка за гласуване извън страната.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И това е правомощие на ЦИК. Няма 

филтри тук.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Мисля, че в тази 

насока беше и докладът на колегата Ганчева. Тоест да бъдат приети 

и да бъдат изпратени, както и останалите заявления.  

Заповядайте, колега Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Считам, че към момента въпросът, 

който се поставя от ДКП-то, то не е извършило преценка дали 

заявленията отговарят или не. Въпросът, който се поставя, е дали да 

се считат за надлежно подадени.  

Мисля, че с колегата Чаушев по този повод не сме на 

различни мнения, ако той не възразява, че се изразявам от негово 

име. Той поставя друг въпрос по повод други случаи. Да, в 

действителност ЦИК е органът, който преценява, но това към 

момента не е относимо. С оглед на това, че ни питат: две заявления 

за гласуване извън страната, подадени по образец от 2017 г., дали са 

надлежно подадени? Предложението на работната група и моето 

като ръководител на групата за гласуване извън страната, е да се 

счетат за надлежно подадени.  

Преценката дали лицата имат избирателни права ще бъде 

извършена, когато те от ДКП-то бъдат изпратени във Външно, 
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Външно ни ги изпрати и ние направим съответната проверка дали 

лицата имат избирателни права и те ще бъдат съответно в списъка на 

потвърдените или непотвърдените заявления и респективно ще 

бъдат включени в избирателния списък за гласуване извън страната 

за мястото, за което те са заявили желание, или не.  

Ако няма други предложения, аз не чух колегата Чаушев да 

прави противно предложение, предлагам и като докладчик държа да 

се счетат за надлежно подадени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Колега Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пак повтарям – фактът на постъпване на 

някои си текстове, наречени заявления, преди, след и не знам какво 

си, не е в юрисдикцията на ДКП-тата да преценяват или да не 

преценяват. Това говоря във връзка с използваните думи 

„надлежно“. Надлежно просто ми го изпраща.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Считам, че надлежно е думата, 

която трябва да се употреби в конкретния случай.  

Ако няма друго предложение, подложете го на разискване, но 

надлежно подадена… Законът говори за няколко начина за подаване 

на заявления за гласуване извън страната и считам, че е некоректно в 

момента, когато разглеждаме проблем, свързан с допускане, с 

упражняване на избирателни права на граждани, които желаят да 

упражнят правото си извън страната, е да размиваме проблема, 

който се поставя, а именно: безспорно стои такъв проблем, какъвто 

Чаушев поставя, но той е неотносим към конкретния казус.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Въобще не разбирам, а разграничавам 

правомощията на свикналите ДКП-та в чужбина да си мислят, че 

могат да бъдат филтър. Не, те не са филтър. Те са пощенска кутия, 

която просто ми ги праща.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Без да изразявам субективна 

преценка, колеги, считам, че това е начинът. Има две постъпили 
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заявления. В момента ДКП-то и Министерството на външните 

работи – това е начинът, да пита органа, както и колегата Чаушев 

твърди, а именно, че ЦИК решава дали тези заявления да бъдат 

приети за надлежно подадени. Естествено че ще ги пратят до ЦИК. 

Това се случва и предлагам наистина ЦИК да каже: да, надлежно 

подадени са.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: За мен колегата Чаушев беше пределно 

ясен и не говорят едно и също. И аз, във връзка с това, че съм 

съгласен с него, правя абсолютно различно предложение, а именно: 

на господин Найденов да му кажем, че няма да се обсъжда без него 

въпроса надлежни ли са, правилни ли са или не са, а че трябва 

всички заявления да бъдат препращани, а ЦИК ще прецени на по-

късен етап кои са надлежни и кои не са надлежни.  

За мен в становищата има различие и аз ще подкрепя писмо в 

този дух, ако те не са съгласни един с друг. А ние пращаме писмо, в 

което казваме, че следва да бъдат приети за надлежно подадени. 

Всичко, пристигнало при тях, е надлежно подадено и те са длъжни 

да го изпратят в ЦИК. А ЦИК ще прецени на по-късен етап кое 

заявление е действително законосъобразно подадено и кое не.  

Аз няма да подкрепя предложения от докладчика отговор, ще 

подкрепя такъв, с който да укажем, че всички заявления следва да 

бъдат препратени на основание чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Колега Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Явно се загубваме. Говорим за едно 

и също. Думичката „надлежно“ е притеснителна. Предлагам, защото 

всъщност ние с всички колеги сме на мнение, доколкото разбирам, 

че трябва да се приемат заявленията на хората, да бъде поправено в 

следния смисъл. В писмото от ДКП-то от Берлин ни питат: следва ли 

да ги върнем тези, които са ги подали? Да кажем: не, не следва да 

бъдат върнати, а да бъдат изпратени в Централната избирателна 

комисия за проверката по чл. 17, ал. 3. Ако колегите не възразяват.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Без „надлежно“. Да знаят отсега какво ще 

става. Досега мълчах, но вече не.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Гласуваме 

предложението на колегата Ганчева.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Преди да видя текста, който ще 

изпратим, няма да гласувам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, режим 

на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Казах, че няма да гласувам. Вчера се 

прие и подписа решение с текст, който не сме гласували, а именно за 

регистрация на партии и коалиции. Аз вече без да видя 

окончателния текст, няма да гласувам решение. Няма и да излизам 

от залата обаче.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

За гласуването колегата Ивков отсъства.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, колеги, въпреки становището, 

изразено от колега извън микрофон или на микрофон, че няма да 

гласува текста, който не е във вътрешната мрежа, Ви докладвам 

писмото на господин П. Г., който ни пише  от Лас Палмас – 

Испания: как мога да се регистрирам за гласуване на изборите на 

4 април, като ни благодари предварително.  

Позволявам си да направя този доклад, защото тук на доклад 

минаха няколко такива въпроса и дори колегата Ивков, като 

ръководител на група „Въпроси и отговори на гражданите“ 

предложи да бъде възприет този отговор, който аз предложих в 

самото начало на докладите. Така че Ви предлагам да отговорим със 

стандартния отговор, който вече няколко пъти беше приет в 

Централната избирателна комисия, а именно да обясним на 

господин Г., че в случай че желае да гласува извън страната на 

предстоящите избори има два начина да се регистрира – да подаде 

заявление за гласуване извън страната, един път писмено, саморъчно 

допълнено до съответното ДКП, и другият начин е чрез нашата 

интернет страница. В случай че подаде заявление за гласуване извън 
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страната, той ще бъде включен в избирателния списък за гласуване 

извън страната за съответното място. За повече информация за 

заявленията за гласуване извън страната през нашата интернет 

страница, да следи официалната страница на Централната 

избирателна комисия и на МВнР.  

Мисля, че почти дословно възпроизведох отговора, който 

следва да бъде изпратен. Имате обещанието ми като докладчик, че 

той ще бъде технически оформен, както вече е минавал 

многократно. И предлагам, ако не е направено, като въпрос в 

рубрика „Въпроси и отговори“ да бъде: „Как да бъде регистриран за 

гласуване извън страната“, или както колегата Ивков реши да го 

формулираме. И този отговор, който вече няколко пъти приехме и 

изпратихме дори като разяснителна информация до Външно 

министерство и е качен на нашата интернет страница в секция 

„Гласуване извън страната“ като разяснение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Чухте предложението на колегата Ганчева да бъде 

предоставен стандартният отговор в тази връзка – как може лице да 

подаде заявление за гласуване извън страната.  

Колеги, процедура по гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Ерхан 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Друг доклад имате ли?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви постъпило 

писмо от „Информационно обслужване“, с което в отговор на наше 

писмо от вчера ни информират, че е създадена пощенската кутия със 

съответното наименование за нуждите на гласуването извън 

страната.  

Това е за сведение.  

Докладвам писмо № 00-10 от 28 януари 2021 г., като от 

„Информационно обслужване“ са ни изпратили образец на файла, 

ексел формат за обработка на заявленията, като сочат, че в таблицата 
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се включват всички полета от образец на изборна книга Приложение 

№ 21, приета с наше Решение № 1954-НС от 26 януари 2021 г. Това 

го докладвам отново за сведение.  

Колеги, във връзка с предстоящата обработка на заявленията 

за гласуване извън страната, които ще ни бъдат изпращани от 

Министерството на външните работи, тоест тези, които постъпват на 

хартия в ДКП, знаете, че те ги изпращат в Министерството на 

външните работи, след това оттам ги препращат в Централната 

избирателна комисия, която ги препраща на партньора по договора 

за проверка за избирателни права.  

Предлагам традиционното писмо до госпожа Екатерина 

Захариева – министър на външните работи, и копие до господин 

Иван Найденов, който е постоянен секретар на Министерството на 

външните работи, съответно е ръководител на работна група 

„Избори“ да предложим технологичния ред. Също така един пасаж, 

в който уговаряме, че дипломатическите и консулски 

представителски представителства, не могат да изпращат 

постъпилите в писмена форма при тях заявления за гласуване 

директно на ЦИК, за което ги молим да ги уведомят по съответния 

ред, като последният абзац, колеги, е, че с оглед, че двете 

институции си сътрудничат традиционно добре, отлично във връзка 

с произвеждането на избори, конкретно тези избори.  

За пълнота на доклада, знаете, че в почивката го обсъдихме в 

работна група, като мнението, около което се обединихме, е, че това 

всъщност касае техническа обработка, но не решения, които са 

взимани от Централната избирателна комисия по повод различни 

инструкции било до Външно, било до партньора, който реално 

извършва обработката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Колегата Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля за 10 минути прекъсване, за да се 

запозная цялостно с текста.  

Кажи къде е публикувано точно.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Текстът на писмото е публикуван 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Проектен № 5014.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Има ли приложение таблица?  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приложение ще има ексел 

форматът, който ни е препратен от „Информационно обслужване“, 

и за който, колега Чаушев, на работната група, на която и Вие 

присъствахте, се обединихме, че не касае решение на Централната 

избирателна комисия по повод как да бъдат извършвани проверките.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо Ганчева, тъкмо защото не 

присъствах на Вашата работна група, поради съществени 

разногласие по отношение тъкмо на тези текстове, не знам 

окончателния текст. И затова моля да ми се дадат 10 минути да се 

запозная с окончателния вариант на присъствалите на работната 

група.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Понеже ме цитираха като име, 

уважаеми господин Чаушев, не възразявам срещу Вашето 

предложение да се запознаете. Но за точност трябва да кажем, че 

нямаше разногласие. Просто Вие не разбрахте точно за какво става 

дума и напуснахте работната група.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже се спомена моето име, и аз да 

кажа сега. Дали съм разбрал или не, или пък Вие, които сте писали 

този текст въобще разбирате какво пише, е отделен въпрос. Но 

проблемът с разбирането да го оставим настрана. Просто молех за 10 

минути.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин Чаушев, 

надявам се не ми вменявате некомпетентност с оглед изказването си 

преди малко, но текстът е подготвен така, както е традиционно 

подготвен в Централната избирателна комисия. Той по същество не 

се различава от всички писма с подобен текст в предходни години.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо Ганчева, надявам се също така, 

че не ми вменявате, че съм и аз общо взето неразбиращ какво 

говори, поради което исках и тези 10 минути.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, давам 10 минути почивка, за да може господин Чаушев да се 

запознае с текста на писмото и продължението към него.  

Продължаваме в 19,25 ч. 
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(Почивка) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия с точка седма. 

Точка 7. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

Прекъсването беше поискано от колегата Чаушев, за да се 

запознае с текста на писмо, предложено от госпожа Ганчева, като 

ръководител на група „Гласуване извън страната“, и приложението 

към него. Надявам се, че е успял да се запознае подробно.  

Ако имаме да обсъдим нещо по текста?  

Колегата Чаушев – заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Действително се запознах с текста и 

благодаря за даденото ми време.  

Същината на този текст, обърнете внимание, колеги, е в абзац 

„Дипломатическите и консулските представители не могат“ – 

ключовата дума е не могат – „да изпращат постъпилите в писмена 

форма при тях заявления за гласуване директно на ЦИК, за което Ви 

молим да ги уведомите“.  

Сега чета чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс. Ще го зачета и 

него: „Ръководителите на дипломатически или консулски 

представители на Република България изпращат незабавно на ЦИК 

заявленията, постъпили“ по не знам какво си и не знам какво си, чл. 

16, ал. 1.  

Въпиющо нарушение на Изборния кодекс, но тази практика, 

както казвам, с писъмца, протоколни решения да заобикаляме, грубо 

да нарушаваме Изборния кодекс мисля, че за тези избори не трябва 

да продължава. Не виждам технологичен ред, някога одобрен с 

технологично решение, пък каквото и да значи технологичен ред.  

Освен това не знам този дипломатически технологично 

заобикалящ Изборния кодекс, дори грубо нарушаващ го, съдържа 

правилното и законосъобразно прилагане на Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ганчева, 

заповядайте.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Учудвам се, че смесваме един 

такъв… За мен лично наистина е голямо учудване, седма година съм 

член на ЦИК, присъствала съм на много обсъждания по повод 

произвеждането на избори извън страната, включително и на 

работни срещи, обсъждане на документи, включително и на този 

технологичен ред и с колегата Чаушев. Много моля да не се създават 

внушения, явно, които са целени, но мисля, че не бива да се 

поддаваме на общата воля, ако има такава, че тези избори ще бъдат 

грубо нарушение, че произвеждането им едва ли не изначално е 

опорочено.  

Колега Чаушев, Вие сте един от членовете, който е 

присъствал на всички срещи, включително и на вчерашната или 

онзи ден, която проведохме с Министерството на външните работи. 

Дори Вие сте един от членовете, които са настоявали самата 

техническа обработка да бъде в Министерството на външните 

работи, тоест да не бъде заливана Централната избирателна 

комисия. Защото, колега Чаушев, да, законът е такъв, но аз не 

виждам с това изречение по какъв начин се променя законът.  

Ако целта Ви е да внушите, че ще има нарушение по някакъв 

начин с този утвърден ред за обработка на заявленията, с които 

Централната избирателна комисия много пъти е искала и настоявала 

пред Министерството на външните работи, с оглед улеснение 

взаимодействието между двете институции да бъде такъв, въпреки 

че те казват, че за тях е трудно, както и за нас, съжалявам, но аз 

наистина, колеги, не знам какво правим в момента. Ние в момента 

очевидно правим така, че всичко в Централната избирателна 

комисия да бъде затруднено, да се създаде едно послание и едно 

внушение, че изборите няма да бъдат произведени законосъобразно, 

и че ние – видиш ли – правим някакви нарушения. Не мога да 

приема това.  

Ако толкова много Ви притеснява, колега Чаушев, това 

изречение, което присъства седем години, откакто съм член на ЦИК, 

и Вие също сте един от дейните членове на Работна група „извън 

страната“, извинявайте, нека да отпадне, но не считам, че то 

нарушава закона, не считам, че ще опорочи изборите и моля да не 

създавате такива внушения. Досега впечатлението ми за работа с 
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Вас, колега Чаушев, са отлични. Вие винаги сте бил в помощ на тази 

група и сте част от хората, които са стигнали до едни работещи 

положения, които са в услуга на всички органи, които са отговорни 

за произвеждане на изборите извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Парче по парче.  

Учудвам се и аз, госпожо Ганчева, на среща с 

Министерството на външните работи, че не сте забелязали, че аз не 

присъствах на тази среща. Но то може би е нормално, защото Вие 

сте гледали само Министерството на външните работи и не сте 

гледали общо взето закона. Това едно.  

Второ, няма как да затрудня един закон, при положение че го 

нарушавам и то с определен текст, очевидно в нарушение на чл. 17, 

ал. 2. Поради което този текст – пак казвам – независимо какво е 

ставало на работни групи, пък били с някои експерти от 

Министерството на външните работи, той просто е в нарушение на 

закона.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Чаушев, ако обичате не ми 

казвайте аз какво съм гледала. Когато съм присъствала на работни 

срещи, съжалявам, може и да съм Ви пропуснала, но да ме 

вменявате, че не гледам закона, а някой си – който и да било от 

някое ведомство, много моля не към мен! Да, може би не съм Ви 

забелязала, но по презумпция на тези срещи присъства цялата ЦИК. 

Съжалявам, че Вие не сте присъствал по някакви причини на тази 

среща. Но пък сте присъствали на много, много срещи в ЦИК от 

предходни години и също така сте гласувал и за това писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

все пак трябва да дадем възможност и на останалите колеги да се 

изкажат. В момента не виждам в каква процедура сме, след като 

имаше изказване, реплика, след което дуплика, лично изказване.  

Давам Ви възможността за последно лично изказване, след 

което вече нямате възможност за такова. Все пак и останалите 

колеги да могат да се включат в обсъждането на текста на писмо, 

защото считам, че то не е обсъждане между Вас двамата с колегата 

Ганчева.  
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Да, колега Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин Председател, аз 

съжалявам, ако с изказванията си, с доклада си съм създала усещане, 

че писмото е мое. Не, никога не съм. Напротив, аз винаги съм 

твърдяла, че всички документи, които постъпват по повод 

произвеждането на изборите извън страната, са на цялата ЦИК. 

Защото, макар и незаписано в закона, ЦИК действа като РИК по 

отношение извън страната.  

Да, в конкретния случай само аз и колегата Чаушев се 

включваме, но то наистина излиза, че само мен и него ни вълнуват 

изборите извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не, не Ви 

вълнува само него и Вас, госпожо Ганчева, но все пак трябва да 

имаме възможност и да се включим в този дебат. Аз съм сигурен, че 

това е обсъждано в Работна група.  

Но аз исках да кажа друго, че аз лично считам, че това 

изречение не може да нарушава по никакъв начин, защото в крайна 

сметка пак незабавно ще стигнат до Централната избирателна 

комисия заявленията, но те ще пристигнат обработени, обобщени в 

определена форма, която е приложена към писмото. И редът за 

издигането на тези заявления незабавно в Централната избирателна 

комисия – дали ще бъде това чрез Министерството на външните 

работи, което ще ги обобщи и ще ги изпрати, както до момента се е 

случвало, или ще бъдат изпратени директно в Централната 

избирателна комисия и ние ще ги обобщаваме, това са две различни 

възможности.  

Не виждам колегата Чаушев да прави обратното 

предложение. Затова, ако няма допълнителни изказвания в 

определена посока като доводи да отпадне или да не отпадне текстът 

и какъв текст да бъде предложен в писмото, аз след тези последни 

изказвания ще го подложа на гласуване.  

Да, колега Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не е вярно това, което се твърди. Текстът 

на Закона е пределно ясен, именно заради това че трябва 

непосредствено да постъпват заявленията в ЦИК без допълнителна 

обработка от Министерството на външните работи по простата 
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причина, че Вие може би сте от седем години, но аз съм доста 

повече преди това. Именно тази поправка, че пряко се пращат в 

ЦИК, беше заради това – за филтриране на заявления, подписани в 

ДКП-тата и имаше точно такива 3000 върнати, поради най-различни 

основания с липса в закона на такива основания просто и просто да 

не се даде на гражданите да си заявят желанието да гласуват, а най-

вече да не им се разкриват секции в чужбина.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имаме ли 

предложение по отношение на текста на писмото?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам, разбира се.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Кажете.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И то е следното – абзацът 

„Дипломатическите и консулските не могат да изпращат“ и тъй 

нататък да отпадне.  

На негово място се преписва текстът на чл. 17, ал. 2.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Има ли други предложения?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Алинея 1 искаше да кажеш.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Алинея 1.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма други 

предложения.  

Колега Ганчева, приемате ли?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Андреев, колегата Ганчева и 

да приема и да не приема – ЦИК решава.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ганчева, 

поставям въпроса, защото Вие го внасяте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз обаче считам, както казах и като 

докладчик, че може да отпадне абзацът, защото така или иначе те 

трябва да спазват този ред, който предлагаме.  

Само че мисля, че колегата Чаушев предлага нещо коренно 

различно, а именно да се изпращат директно в ЦИК отвсякъде.  

Вижте, проверката по чл. 17, ал. 3 и как технологично… Аз 

затова неслучайно в началото на доклада си казах, че ние в момента 

не обсъждаме дали едни лица да бъдат допуснати до гласуване, по 

някакъв начин да ги спрем. Става въпрос как най-лесно и най-бързо 
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да се случват проверките. Това е един технологичен ред, както 

неслучайно много пъти беше казано и на работната група, мисля, че 

в тази част присъствахте, колега Чаушев, това касае чисто 

техническа обработка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Йосифова.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, аз ще подкрепя 

докладчика, защото след като това е едно ефективно решение, което 

е функционирало досега, не смятам, че трябва да се променя по 

някакъв начин с аргументите, които бяха изказани. Благодаря.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, днес видяхме едно 

също въпиющо нарушение на закона само с мнозинство. Тук дори 

при ясен текст ми се твърди: много важно от текста, ние ще си го 

караме както си щем.  

Предлагам пак  просто да се препише текста на закона, както 

си пишем тъй наречените принципни решения, пък оставяме 

проблемните проблемчета да се решават с мнозинство ситуативно. 

Аз сега предлагам, както пишем текстчетата в закона с аргумент: „то 

така го пише в закона“, аз пък предлагам същото – да препишем 

просто закона.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Чаушев.  

Подлагам на гласуване предложението на господин Чаушев 

да отпадне този текст и на мястото на този абзац да бъде изписан 

текстът на чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс.  

Процедура по гласуване. Нямаме система. Господин 

Бояджийски, само да уточним кворума.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: 13 сме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Който е за, моля 

да гласува.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 3 (Кристина Стефанова, 

Ерхан Чаушев и Ивайло Ивков); против – 10 (Александър Андреев, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  
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При 13 присъстващи, решение се взема с 9. Не се приема 

предложението на господин Чаушев. 

Подлагам на гласуване предложението на писмото с текста на 

госпожа Ганчева, който е внесен от името на групата за гласуване 

извън страната.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков).  

Има решение, приет е текстът на писмото.  

Господин Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, за пореден път в тези два дни 

нарушихме грубо закона, включително и с текст, който едно към 

едно пряко противоречи на текста на Изборния кодекс. И не виждам 

за какво беше изобщо този дълъг спор. Колегата просто каза: чл. 17, 

ал. 1 изисква незабавно да бъдат изпращани. Ние пишем тук не само, 

че не трябва незабавно, а пишем „не могат да изпращат“. От това по-

голямо противоречие – здраве му кажи! Не знам какво повече да 

кажа в отрицателния вот. Защото работело, защото не работело… 

Ние или ще се научим да съблюдаваме Кодекса, или ще търпим 

справедливи критики. Централната избирателна комисия започва да 

издиша още в началната фаза на тези избори. И то не заради 

незнание или нещо друго, а заради скрити комплоти, заради 

измамни действия и заради очевидно нежелание да се спазва 

Изборния кодекс в услуга на един или друг.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте и Вие.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С това решене присъстващото 

мнозинство на ЦИК забрани на ДКП-тата да изпълняват закона. 

Това направи ЦИК с мнозинство. Тоест с едно протоколно решение 

забранихме на държавни служители да си изпълняват закона. Това 

направихме в момента.  

Чета пак: чл. 17, ал. 1 изрично казва „Ръководителите на 

дипломатически и консулски представителства изпращат незабавно 

на ЦИК постъпилите заявления“, но ЦИК забрани на държавни 
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служители да си изпълняват задълженията с текста, който ще 

изпратим, видите ли, до Екатерина Захариева – министър на 

външните работи на Република България със следния текст: 

„Дипломатическите и консулски представители не могат да 

изпращат постъпилите заявления за гласуване в ЦИК“. Представяте 

ли си! Тоест Министерството се превърна в Сточна гара да 

преценява „тука има – тука няма“. И то до министъра, барабар с 

експертния му съвет.  

Това нещо, да Ви кажа, госпожо Ганчева, не прави чест на 

тъй наречената група за чужбина, барабар с обсъждането, видите ли, 

на работни групи. Ако така ще се обсъждат текстовете – да караме 

държавни чиновници да нарушават закона, браво на тази работна 

група, браво и на гласувалите!  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Ганчева, за лично обяснение Ви давам думата.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Чаушев, не знам за каква 

чест ми говорите и отново ми вменявате, че нещо недостойно и 

нечестно съм направила.  

Много моля, уважаеми господин Андреев, ние нямаме етичен 

кодекс, но когато някой от членовете на ЦИК отправи някакви, не 

знам как да го нарека, по отношение на чест, достойнство и 

компетентност да взимате отношение, или по някакъв начин, ако 

нямаме правила, да бъдат разработени.  

В никакъв случай не приемам нито с оглед сегашната 

ситуация по повод моето лично обяснение, нито с оглед отправените 

нападки оперативно извън микрофон, слагам думата „оперативно“ в  

кавички, защото нека да стане ясно на обществото, че някои от 

колегите тук ги няма, защото бяха подложени на нападки извън 

микрофон на обсъжданията при работни групи. Няма да си позволя 

да възпроизвеждам квалификациите, които бяха отправени по 

отношение на членове на ЦИК.  

Мисля, че Централната избирателна комисия би следвало да 

бъде орган, който да стои на висота. Ние всички сме добре познати в 

обществото. (Реплика на Ерхан Чаушев.) Колега Чаушев, не знам 

каква висота неземна съм, но Вие сте един от членовете, които 

обикновено правите някакви квалификации.  
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вие имате проблем с възприятието. В 

момента мълча. (Председателят изключва микрофона. Ораторът 

продължава да говори при изключен микрофон.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не! Колега 

Чаушев, позволихте си малко повече. Вярно е, госпожа Ганчева в 

случая е права. Нямаме възможност. Единственият вариант е да 

отнема думата. В случая това направих, но считам, че не е достойно 

да взимам думата на колегите.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Достойно е да се спазва законът, а не да 

се нарушава. Пък ти си натискай копчето там колкото щеше. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Колега Чаушев, 

Вие немалко пъти сте го нарушавали също.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колега Андреев, едва ли може да 

посочите за кое става въпрос.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Когато сте 

гласували за това писмо в предходните избори.  

С това закривам заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

Насрочвам следващото заседание в понеделник – 1 февруари 

2021 г. от 10,00 ч.  

 

(Закрито в 19,50 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Андреев 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Кристина Стефанова  

 

 

 

 

Стенограф:  

Нина Иванова  

 


