
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 277 

 

На 29 януари 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е н     р е д: 

 

1. Доклад относно заявление от ПП „Атака“ във връзка с 

предоставяне на документи по Решение № 1962-НС/28.01.2021 г. и 

Решение № 1966-НС/28.01.2021 г. 

Докладва: Александър Андреев  

2. Доклад по постъпили жалби в ЦИК. 

   Докладва: Александър Андреев 

2а. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.  

   Докладва: Кристина Стефанова 

3. Разни.  

Докладват:  Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Кристина 

Стефанова и Паскал Бояджийски 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски и Таня Цанева.  

ОТСЪСТВАХА: Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева. 

Заседанието бе открито в 17,50 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на Комисията. 
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*   *   * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам днешното извънредно заседание на Централната 

избирателна комисия, което има кратък дневен ред, който включва 

две точки. И двете точки се отнасят до жалби, които са постъпили в 

Централната избирателна комисия срещу наше решение във връзка с 

регистрацията на партиите и коалициите. И второто е във връзка с 

молба, която е отправена от партия „Атака“ за достъп до документи, 

свързани с Решение № 1962-НС и № 1966-НС. Виждате дневния ред 

във вътрешната мрежа.  

Освен по тези две точки, има ли желаещи да се включат в  

точка „Разни“?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В точка „Разни“. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Колегата Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Също в точка „Разни“.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз също.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз имам промяна в състав на 

ОИК от вчера.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: И аз да Ви докладвам писмото от 

„Сиела Норма“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включваме 

т. 2а – Доклад относно промяна в състава на ОИК – Троян.  

Други желаещи? Няма.  

Процедура по гласуване на дневния ред.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски и Таня Цанева); против – 

няма.  
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Колега Стефанова, с оглед на това, което докладвах, че 

колегата Ивков е поискал да го изчакаме, Вие имате ли готовност да 

докладвате по т. 2а:  

Точка 2а. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешна 

мрежа в моя папка от предходно заседание на 28 януари, е изготвен 

Проект за решение за временна замяна на член на Общинска 

избирателна комисия – Троян. Във връзка с получено писмо № МИ-

15-26 от 25 януари 2021 г. на Общинска избирателна комисия – 

Троян, с което ни уведомяват, че са взели решение, тъй като член на 

избирателната комисия е подал молба по здравословни причини, че 

не може да изпълнява задълженията си до 7 март, и постъпило 

предложение за временно заместване от партия „Воля“ с предложен 

член за ОИК – Троян, заедно с декларация по чл. 66 и копие от 

диплома, предлагам да бъде назначен члена Сашка Нанкова 

Субашка-Колева на мястото на Милка Пенкова Трифонова за 

периода от 1 февруари до 7 март във връзка с провеждане на 

частичните избори в община Троян.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Срокът на 

заместване, колега Стефанова?  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: От 1 февруари до 7 март.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте доклада 

на колегата Стефанова.  

Има ли други предложения?  

Ако няма други предложения, процедура по гласуване на 

решението.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски и Таня Цанева); против – 

няма.  

Колега Стефанова, номерът на Решението е 1967-МИ.  

Уважаеми колеги, преминаваме към първа точка от дневния 

ред:  
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Точка 1. Доклад относно заявление от ПП „Атака“ във 

връзка с предоставяне на документи по Решение № 1962/28.01.2021 

и Решение № 1966-НС/28.01.2021.  

Докладвам Ви в днешното заседание постъпила молба с вх. 

№ НС-10-10 от 29.01.2021 г. до председателя на Централната 

избирателна комисия. Виждате го. Бях го разпределил на колегата 

Ивков, но с оглед бързината и необходимостта от докладването на 

заявлението, което е свързано с предоставянето на документи по 

отношение на две наши решения, го преразпределих, за да може да 

го докладвам аз.  

Заявлението е от госпожа А.  като   пълномощник на 

господин Сидеров, представляващ партия „Атака“. В него се иска да 

бъдат предоставени всички упоменати документи в Решение № 1962 

на ЦИК, както и препис от протокола в частта при обсъждането на 

решения № 1962 и № 1966 от 28 януари 2021 г. Документите са 

необходими във връзка с обжалване на горните решения.  

За пълнота на доклада – първото Решение № 1962 се отнася 

до промяна в състава на коалиция „Обединени патриоти“ и 

съответно във връзка с това и промяна в наименованието на 

коалицията. А второто Решение № 1966 се отнася до съставите на 

районните избирателни комисии и провеждането на консултации 

във връзка с назначаването на районните избирателни комисии. В 

тази връзка беше поискано и от членовете на Централната 

избирателна комисия да бъде прието евентуално неприсъствено 

съгласие, което да даде възможност оперативно да бъдат 

предоставени документите. В случая всички членове изразиха 

желание това да бъде оформено чрез провеждането на настоящото 

заседание.  

Моето предложение като докладчик по заявлението е да 

бъдат предоставени копия от решения № 1962 и № 1966, както и 

съответно документите към тях, независимо от уверението, което 

беше изложено и пред представителите на „Атака“, че решението с 

момента на публикуването му е официално и то може да бъде 

откопирано от страницата на Централната избирателна комисия и от 

сайта на БТА, където е и отбелязването кога е качено и от по-

късната дата започва да тече срокът за обжалване. В тази връзка при 
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всички случаи представителите на партия „Атака“ желаеха да бъдат 

представени документите от Централната избирателна комисия и 

независимо от това, че те ще бъдат окомплектовани в 

административната преписка, те държат да им бъдат предоставени.  

В тази връзка аз правя предложението да гласуваме решение, 

с което да им бъдат предоставени както копия от решенията, 

заверени, защото искат преписи, и съответно от документите, които 

са представени във връзка с доклада по Решение № 1962, както и 

съответно протокола, въпреки че протоколът ще бъде приложен и 

към административната преписка, която ще представим пред 

Върховния административен съд.  

Имате думата.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз не мога да подкрепя това 

предложение, защото смятам, че константната практика на 

Централната избирателна комисия е да не се дават такива 

документи, когато някой обжалва нейните решения. Когато жалбата 

бъде входирана в Централната избирателна комисия, тя ще бъде 

окомплектована с всичките необходими документи, ще бъде 

изпратена на съда и жалбоподателят ще може да се запознае с тези 

документи. Не виждам никаква причина да ги даваме предварително 

на насрещната страна.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Тоест предложението на колегата Арнаудов е да не се 

предоставят предварително поисканите документи, а същите да 

бъдат предоставени след входирането на жалбата. Знаем, че жалбата 

може да бъде входирана чрез ЦИК, но и чрез самия съд и съдът да 

изиска цялата административна преписка.  

Други предложения има ли?  

Колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колега Председател, господин Андреев, 

чух, че сте бил разпределил на мен някакъв доклад. Как трябваше да 

разбера, че сте ми разпределил доклада, ако не е тайна? За пореден 

път доказвате, че не можете да ръководите ЦИК. Тук е пълен хаос! 

Свиквате ненужно заседание под натиск на улицата, и то не на коя 

да е улица, а на пет човека от улицата.  
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Тези хора са абсолютно прави – вчера взехме едно 

незаконосъобразно решение и сами повикахме да дойдат. Каквото и 

да правят вече са абсолютно прави. Но кое налага в петък в 16,40 ч. 

да ме уведомят по Ваша молба, че в 17,30 ч. е свикано заседание.  

Друго, личен въпрос: Вие срещнахте ли се с тези, които искат 

документите и какво им обещахте?  

И ще продължим, преди да почнем по същество.  

Какъв доклад? Така ли разпределяте? На другите от Вашата 

група, като им разпределяте такива важни и спешни доклади не им 

ли звънкате по телефона да им кажете да се заемат? Какво искахте 

да кажете, че сте ми го разпределил, ама Вие го докладвате? Не Ви 

разбрах.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ивков.  

Първото, което е – аз нямам групи. Аз съм председател на 

Централната избирателна комисия, която е независим държавен 

орган и го пише в Изборния кодекс.  

На второ място, всички членове на Централната избирателна 

комисия, освен тези, които са подали молба, че са в отпуск, следва 

да бъдат в Централната избирателна комисия и когато им бъдат 

разпределени преписки, те да се запознаят с тях и да ги докладват по 

всяко време, още повече че ние сме в активен период и в тази връзка 

не виждам основание относно Вашето питане кога Ви е 

разпределена и как Ви е разпределена. Разпределена е още от 

сутринта и тъй като нямаше как Вие да се запознаете, аз в момента я 

докладвах и казах, че я преразпределям.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Като по всяко време трябва да сме тук, я, 

ако умеете да броите поне, пребройте колко сме и ми кажете къде са 

от Вашата групи от села и паланки хората и кога си подадоха 

молбите за отпуски? И присъствено ли ги подадоха? Искам 

подписите им на молбите за отпуски за днес.  

Аз съм тичал, за да дойда на това заседание, а през другото 

време съм се занимавал с рубриката „Въпроси и отговори“ и съм я 

обмислял.  

Не знаех, че така се разпределят доклади от сутринта, без да 

знае докладчикът до вечерта. Звънят ми за щяло и нещяло, за 
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всякакви други неща, които си прокарвате тайно, без да са влезли в 

дневния ред, без да са обсъдени. Работни заседания правите, без да 

са както изисква Изборния кодекс по закон – на камера, с микрофон 

да се записва. Правите предложения, които никой не може да ги 

разбере, както между другото и шест години като говорител никой 

не можа да Ви разбере какво казвате. Сега ми обяснявате, че сте 

разпределили на Ивков, ама сега го докладвате – защо? Къде е бил 

Ивков? Не е бил на разположение. Ами ние едва крепим кворума и 

аз съм винаги един от тия, които го прави. Къде са Ви хората, на 

които звъните, когато тайно трябва някаква преписка да се вкара в 

дневния ред? Не е честно и няма да мълча повече!  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

благодаря Ви за Вашата оценка.  

По отношение на моето предложение имате ли предложение?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Вие свиквате като един гузен човек 

абсолютно ненужно заседание на Централната избирателна комисия 

без обявен дневен ред, в последния момент сякаш сме Бърза помощ, 

защото сте натиснат от дадена сила. Друг е въпросът, че тази 

политическа сила е абсолютно права, защото вчера пак под Ваша 

диктовка в последния момент беше вкарано едно решение, което е 

абсолютно незаконосъобразно – за промяна в състава на коалиция от 

предишните парламентарни избори. Чудо на чудесата! И сега идват 

пред вратата Ви и Вие, знаейки, че сте гузен, свиквате ЦИК като 

команда за бързо  реагиране, за да направи какво? Какво трябва да 

направим сега?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Иво, стига де!  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Няма „стига“!  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще взема и аз думата.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Взимай! Всеки да вземе думата и да си 

кажем нещата на микрофон. Да се знае кой кой е в тази комисия!  

Защо свиква той сега това заседание?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А няма право ли?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Разбира се, че има право. И през нощта 

ще дойда, но други не идват.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ти задаваш въпрос защо е свикано?  
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, става въпрос защо обяснява, че Ивков 

бил докладчик, ама Ивков не знае.  

По същество подкрепям, че след като жалбата бъде 

изпратена, веднага те могат да се снабдят с документите. Подкрепям 

и това Централната избирателна комисия да не действа под натиск, 

да не бъде гузна, но за целта трябва да взима законосъобразни 

решения. Ето това е по същество.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на 

колегата Ивков.  

Колегата Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Само искам да добавя, че не правя 

обратно на Вашето предложение, а просто казах, че няма да го 

подкрепя, защото решенията, които те искат, както и Вие самият 

казахте, са качени на сайта на Централната избирателна комисия. 

Предполагам, че протоколът също ще бъде качен в най-скоро време, 

те ще могат да се запознаят и с него. И по никакъв начин няма да 

бъдат възпрепятствани да подадат жалба, след което да се запознаят 

с всички останали документи по преписките.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Други предложения?  

Ако няма други предложения, предложението е да бъдат 

предоставени документите, които са изискани. (Реплики.)  

Колегата Арнаудов не е направил предложение. Каза, че няма 

да подкрепи предложението за предоставяне на документите.  

Колеги, тъй като няма други предложения, предлагам да бъде 

гласувано моето предложение за предоставянето на препис от 

решението, документите към тях, съдържащи се в 

административните… 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не отговорихте на въпроса срещали ли 

сте се с молителя преди заседанието и какво си казахте? И поехте ли 

ангажимент?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Със заявителя 

госпожа А.  не  съм   провеждал  среща.  По  телефон  съм  се  чувал 

с представители на политическата сила, като ги уверих, че 

Централната избирателна комисия като колективен орган ще вземе 

решение и ще ги уведомим за това.  
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Процедура по гласуване на предложението за предоставяне. 

(Реплики от Ерхан Чаушев.)  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин Председател, ще 

моля за прегласуване, тъй като не можаха всички колеги да гласуват.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Прегласуване на 

предложението за изпращане на документите.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски и 

Таня Цанева); против – 4  (Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Ивайло 

Ивков и Катя Иванова). 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Отрицателен вот! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков, 

заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря, господин Председател.  

Забавих се малко с гласуването, за да видя, че ще мине 

решението да се изпратят документите и да имам възможност за 

отрицателен вот.  

Разбира се, че тази сила има право, след като беше 

изключена, без да проследим дали изобщо е призовавана за Общото 

събрание на коалицията, без изобщо да имаме правно основание да 

гледаме заявлението на другите, които по един сталинистки метод 

си се събират и изключват третия, без да го заявят, заявяват на ЦИК 

и ЦИК услужливо – забележете – с мнозинството от 

представителите на ГЕРБ и БСП без един достоен човек, може да не 

иска да му казвам името, всеки може да види, гласува „за“.  

Имат право да получат всякаква информация, за да се 

защитят, но гласувах „против“, защото аз никога няма да приема под 

натиска на когото и да било отвън да взимам решения. Вие сте се 

срещал с представители на молителя, поел сте ангажименти 

очевидно. Свиквате заседание, за което аз поне съм известен 50 

минути преди началния му час.  

Тук сме 11 или 12 човека. Другите, които се свикват като 

бърза команда, когато трябва да се гласува цена на машини, ги 

няма – така нареченото управляващо мнозинство. И в следващия 

момент ние угаждаме на някого, след като сме потъпкали в 
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предишния ден съвсем съзнателно правата му. Е, и с двете не съм 

съгласен!  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ивков.  

Преминаваме към втора точка от дневния ред:  

 

Точка 2. Доклад по постъпили жалби в ЦИК.  

Пак ще съм докладчик аз, тъй като колегата Бойкинова, 

независимо че е предупредена преди това, каза, че не може да дойде 

поради други ангажименти с оглед това, че е извънредно заседание.  

В Централната избирателна комисия са постъпили общо 8 

жалби срещу наше Решение № 1960-НС, а именно от партия „Нова 

алтернатива“, партия „ВОЛТ“, партия „Движение България на 

гражданите“, партия БЗНС, партия „Движение Да, България“, партия 

НФСБ, партия „Движение 21“ и Единната народна партия. Всички те 

са администрирани, подготвени са като преписки, като по 

отношение на пет от тях вече има образувани дела във Върховния 

административен съд.  

В тази връзка Централната избирателна комисия е подготвила 

и останалите три, за да могат да бъдат изпратени във Върховния 

административен съд и той да се произнесе по законосъобразността 

на нашето решение.  

В тази връзка докладът ми е за сведение.  

Минаваме към т. 3 „Разни“.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Къде отиват тези жалби?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Те отиват в 

съда.  

Колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колега Председател, много Ви благодаря 

за огромния труд, който сам си организирахте вчера и сте хвърлил 

днес.  

Имам въпрос, тъй като не съм запознат с жалбите: има ли 

жалба, в която се дава възможност на Централната избирателна 

комисия сама да поправи обжалваното решение и да го приведе в 

ред с изискванията на закона? Още повече, че искам да кажа как се 

взе това решение. Искам да кажа без да съм чел жалбите, че съм 
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съгласен с тях. Разбирате ли какъв нонсенс казвам сега? Не съм ги 

чел, защото ми отне време, бях извън сградата и по най-бързия 

начин дойдох, след като ни свикахте, за разлика от други.  

Най-вероятно искат отмяна на второто изречение на т. 4. То 

вече се разчу в медиите.  

Искам да кажа на обществото и на тези, които ни гледат, че 

такъв текст не е бил съзнателно гласуван от членовете на ЦИК. Поне 

от мен не! Ако всички други кажат, че съзнателно са го гласували, 

нека да го кажат сега.  

Ние в продължение на един час обсъждахме как е 

недопустимо да има собствени имена, да има позорящи имена, да 

има други имена и обсъждахме една допълнителна забрана, която 

обаче е в унисон с духа на закона. Имаше само един против – 

колегата Бойкинова, която каза, че всичко може да има, зачитам 

всяко мнение. Ние с почти пълно единодушие, без нея, всички се 

съгласихме и гласувахме това. Вие през маската и без да можете да 

формулирате предложение, след това го гледах, казвате: „да няма 

собствени, да има само на партията“, някой Ви казва „на партиите“, 

добавяте, но пред нас текста го няма. Всички ние след 45-минутно 

обсъждане, в което аз наведох дори аргументи и се съгласих с Вас, и 

Ви подкрепих напълно, защото коалицията от партии е коалиция от 

партии, а не от физически лица, и е недопустимо да има физически 

лица, защото има заблуждаващ елемент. И накрая си тръгваме ние, 

Вие подписвате решение с текст, в който пише, че видиш ли 

наименованието на коалицията може да съдържа само наименование 

на една или няколко от партиите в състава, което по принцип си 

противоречи със следващите текстове, където казваме, че в скоби 

трябва да е същото.  

Ние се излагаме, господин Председател. Нищо лично няма. 

Не искам да съм в орган, който губи и губи от силата си, 

благодарение на това, че се правят подмолни неща. Ние такова 

решение не гласувахме, каквото излезе. Дайте да си го кажем. Вече 

няма извън микрофон, няма скрити работни заседания. Ще съм тук и 

всяко заседание ще бъде на микрофон и камера, както повелява 

законът. Или както решите, де. Вие всичко може да решите. След 

като вечерта решихте ДКП-тата да не изпращат на ЦИК постъпилите 
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заявления, а в закона пише, че незабавно трябва да ги изпратят, 

всичко може да решите. Но определете се кое сте мнозинството, на 

каква основа сте се събрали и какво правим ние тук.  

Питам: има ли искане ЦИК сама да измени решението си и 

ако има, предлагам да го обсъдим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

господин Ивков, не съм се запознал подробно с всичките жалби. 

Докладвам ги, че те са администрирани, така както Централната 

избирателна комисия има задължение в момента, в който постъпи 

жалбата, веднага да бъде изпратена на органа, който контролира 

законосъобразността на решенията на Централната избирателна 

комисия. Ако Вие считате, че има такава, която може да позволи на 

Централната избирателна комисия, или се съдържат предложения, за 

да бъде изменен текстът, аз ще Ви дам възможност Вие да се 

запознаете с всички тях. И ако правите това като предложение, то 

тогава нека да обсъдим предложението и да го гласуваме.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Няма нужда в петък вечер колегите да ме 

намразват допълнително и да искам да се запознавам с осем жалби. 

След като ги докладвате и сте от сутринта тук, беше редно Вие да 

сте се запознал и да можете да ми отговорите. Толкоз сте ги и  

гледал.  

На мен обаче не ми е нужно да се запознавам кой какво иска, 

за да направя предложение какво трябва да бъде.  

Аз Ви предлагам, колеги, Решение № 1961-НС от 27 януари в 

частта му на т. 4, абзац втори, а именно: „Наименованието на 

коалицията може да съдържа само наименованието на една или 

няколко от партиите в състава на коалицията“ да отпадне. Такова 

решение не е вземано с моята воля, макар че гласувах „за“. Станало 

е недоразумение. Моля за прегласуване.  

Ние говорихме един час преди това как нашата мисия, и аз се 

съгласявах с председателя непрекъснато и между другото Ви се 

възхищавах за това, че трябва да улесняваме субектите в изборния 

процес, че трябва да създадем ясни правила в принципните си 

решения. Дадохме примери, че духът на закона е такъв, тъй като е 

коалиция от партии, а не от физически лица, да няма собствени 

имена. Обсъждахме дали да има позорящи, не се разбрахме, тъй като 
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е много трудно да се прецени. Но във всеки случай не сме гласували 

такъв текст, поне не е бил ясно изказан, и не е бил чут от мен. Не 

знам за колегите.  

Предлагам Ви да преобсъдим и да прегласуваме това 

решение, защото, първо, текстът е противозаконен. Това е 

рестрикция, която важи за местните коалиции. Законодателят, ако 

искаше да я сложи и за другите коалиции, щеше да я сложи. Той я е 

сложил изрично само за местните коалиции. Няма да влизам в 

мотивите и мозъка на законодателя, но така е. Лош текст, ама текст!  

Затова аз моля всички колеги, които бяха, да вземат 

отношение и да кажат аз казвам ли нещо, което не е било вярно. 

Истината е, че аз – добре, признавам си, ако счетем, че Вашето 

предложение на микрофон е това, аз го прослушах, много трудно е 

да се прецени, но казвате: „Да няма имена на хора“, после казвате 

„да има само на партия, която участва“, някой Ви подсказва: „на 

партии“, някой друг се обажда извън микрофон, както имаме 

практика, защото сме колеги, по 12 часа работим понякога и няма 

нужда да взимаме думата на микрофон, доверихме се, но изобщо не 

е обсъждан такъв текст според мен.  

Затова Ви моля ние сами да си го преразгледаме. Няма лошо 

да признаеш грешка. Има лошо да се запънеш и да действаш против 

закона.  

Апелирам към всички присъстващи днес на заседанието.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Ивков, а именно 

Централната избирателна комисия да преразгледа т. 4 от Решение № 

1961-НС, за да може да бъде променено и да отпадне предложеният 

текст, а именно: да включва само наименованията на партия или 

няколко партии, които участват в коалицията. Тоест да отпадне 

изцяло текстът.  

Колега Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател.  

Аз бих се съгласил с предложението на колегата Ивков, тъй 

като действително текстът, както е записан, първо, е двусмислен, не 

е ясно това „може да съдържа“ дали е императивен текст, или е 
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пожелателен. Така че съм съгласен с предложението на колегата 

Ивков.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Ивков, а именно да бъде преразгледано 

Решение № 1961, като в т. 4 вторият абзац: „Наименованието на 

коалиция може да съдържа само наименованието на една или 

няколко от партиите в състава на коалицията, да отпадне.  

Има ли други предложения? Това е принципно предложение 

за изменение и допълнение на решението, тоест дали въобще да го 

обсъждаме или не. След което вече да тръгне обсъждането на текста 

на т. 4.  

Уважаеми колеги, процедура по гласуване на предложението 

да бъде преразгледано Решение № 1961 в частта на т. 4.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски и 

Таня Цанева); против – няма.  

Явно има съгласие да бъде преценена редакцията на т. 4 в 

тази част.  

Колеги, заповядайте за изказване.  

Колеги, има едно предложение, което постъпи в тази връзка, 

то беше мотивирано от колегата Ивков. Той каза, че предлага да 

бъде отменен вторият абзац, като изцяло отпадне, защото счита, че е 

незаконосъобразен и Централната избирателна комисия в случая, 

независимо от изтъкнатите причини счита, че неправилно е 

допуснала това ограничение.  

Колеги, заповядайте.  

Заповядайте, колега Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тъй като при обсъждането на това 

решение, дискутирахме точно това наименованието на коалицията 

да не съдържа лични имена, не може ли просто това изречение да го 

заменим с изречението, че наименованието на коалицията не може 

да съдържа лични имена, както си е.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков.  
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз абсолютно подкрепям колегата 

Войнов не просто да отпадне, а да бъде заменено с изречението – 

нещо, по което мисля, че постигнахме съгласие – че наименованието 

на коалицията не може да съдържа имена на физически лица. Аз 

така предлагам. С такъв текст съм съгласен.  

Тоест първото ми предложение, на което държа, беше да 

отпадне задължително, тъй като е противозаконен текстът, който 

сега съществува. Не сме се разбрали, да речем.  

Подкрепям предложението на Войнов в такава редакция: 

наименованията на коалицията не може да съдържат 

наименованието на физическо лице, или името на физическо лице.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това, колега 

Ивков, е второ предложение, което отменя първото предложение, 

или то…  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Нека да гласуваме. Логично е да 

гласуваме да заменим с това. И ако случайно не постигнем 

мнозинство, ще си поддържам предложението да отпадне. Нали ме 

разбрахте сега?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Молбата ми е с 

оглед пълнота на протокола ясно да формулирате текста, за да 

няма…  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Наименованието на коалицията не може 

да съдържа име/имена на физически лица.  

И ако не постигнем мнозинство…  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само „име“ е достатъчно, за да 

изключи всичко.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: С тази рестрикция тогава си поддържам 

предложението, за да не взимам пак думата, да отпадне изобщо 

текстът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Друго предложение има ли?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм – не може да съдържа име 

на физическо лице. Защото, ако кажем „имена“, ще кажат: едно име 

значи може.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение, колеги? (Реплика на Катя Иванова.)  
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Само на микрофон, колега Иванова. Беше направена 

забележка, че всичко трябва да бъде обсъждано на микрофон.  

КАТЯ ИВАНОВА (на изключен микрофон): Аз ще се изкажа 

когато преценя на микрофон.  

„Александър Стамболийски“ име на физическо лице ли е, 

колега Ивков?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Когато е регистрирана партия 

„Александър Стамболийски“ е под друга хипотеза и не е физическо 

лице, а наименование на партия, която не може да не регистрираме. 

Там сме задължени. Когато по Закона за политическите партии е 

регистрирано „Александър Стамболийски“ или каквото и да е…  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Освен ако не се включва в 

наименованието на партията.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: И за това се замислих, но мисля, че 

ставаме прекалено пунктуални. Ако иска, колегата Иванова да 

формулира друг текст. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Защо да не отпадне само това 

изречение?  

КАТЯ ИВАНОВА: Аз също смятам, че по-чистият вариант е 

да отпадне само изречение второ, без ново изречение, че не може да 

включва името на физическо лице.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А може ли да включва имена на 

физическо лице наименованието на коалицията? (Реплики.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Молбата ми е 

пак да формулираме окончателно текста, за да може той да влезе в 

протокола такъв, какъвто ще влезе и в промяната на Решението, ако 

бъде направена такава промяна.  

Колегата Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Моето предложение е: 

„Наименованието на коалицията не може да съдържа името на 

физическо лице, освен ако не е регистрирана партия.“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има две 

предложения.  

Едното предложение е с допълнението, което направи 

колегата Ивков. Няма да го повтарям, за да не го променя.  
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Второто предложение, ако това не събере достатъчен брой 

гласове, е въобще да отпадне.  

И имаме трето редакционно предложение, което е на колегата 

Стефанова. Не разбрах тя държи ли на своята редакция, за да я 

подложа на гласуване, тъй като е редакционно.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Може ли да направя едно предложение. 

Може би колегата Стефанова ще се съгласи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да. Заповядайте, 

колега Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм към моето предложение, 

което беше първото – „наименованието на коалицията не може да 

съдържа името на физическо лице“, да бъде добавено „освен ако то 

не е  част от наименованието на партия, регистрирана по Закона за 

политическите партии“.  

Съгласна ли сте госпожо Стефанова, да обединим поне тези 

две предложения в едно? Съгласна е.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Стефанова, съгласна ли сте?  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да, съгласна съм.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, 

оттегляте Вашето предложение за редакция на второто изречение на 

т. 4.  

Уважаеми колеги, процедура по гласуване на предложения 

текст на второто изречение на т. 4, както е предложено от колегата 

Ивков.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков и Таня Цанева); против – 5 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров и Паскал Бояджийски).  

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване второто 

предложение, а именно да отпадне изцяло т. 4, второто изречение: 

„Наименованието на коалицията може да съдържа само 

наименованието на една или няколко от  партиите в състава на 

коалицията“.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това вече не е поправка на 

решението, а е абсолютно изменение. И то ти го предлагаш, Катя, 

дето преди малко питаше в каква процедура си.  

КАТЯ ИВАНОВА: Ивков го предложи. Първото 

предложение беше да отпадне изречението.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С отпадането ще дойдат и всякакви 

лични имена, позорящи и така нататък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване отпадането на изречението.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Александър Андреев, 

Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров и Паскал Бояджийски); против – 5 

(Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Ерхан 

Чаушев и Таня Цанева). 

Уважаеми колеги, и това не събра мнозинство.  

Колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам усещането, а въпросът е важен, 

може усещането ми да е лъжливо, че част от колегите отново се 

объркаха в предложенията. Заседанието е извънредно, няма нищо 

пред нас, говорим на микрофон.  

Моля да прегласуваме второто предложение, а именно 

текстът на т. 4, ал. 2: „Наименованието на коалицията може да 

съдържа само наименованието на една или няколко от партиите в 

състава на коалицията“ да отпадне. Да е ясно, че гласуваме точно 

това – да отпадне, а не да бъде заместено.  

КАТЯ ИВАНОВА: Нали това гласувахме?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Получих усещането извън микрофон, че 

колеги не разбраха точно какво гласуваме.  

Моля Ви да го подложите на гласуване, за да сме сигурни, че 

това е резултатът и приключваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

винаги ще го подложа на прегласуване, щом има колеги, които не са 

разбрали за какво гласуват, но в случая отпада второто изречение на 

т. 4, а именно: „Наименованието на коалицията може да съдържа 

само наименованието на една или няколко от партиите в състава на 

коалицията.“  
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Процедура по гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски); против – 4 (Кристина Стефанова, Севинч Солакова,  

Ерхан Чаушев и Таня Цанева). 

Колега Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, гласувах „против“, защото 

това е промяна по същество в решението, без всякакво обсъждане, 

при наличие на постъпили жалби в Централната избирателна 

комисия.  

Предложението, което беше обект на обсъждане при 

приемането на решението, беше наименованията на коалициите да 

не съдържат лични имена на физически лица. В този смисъл 

предишното гласуване беше привеждане в съответствие на 

решението по смисъла на направеното обсъждане при приемането 

му. Сега разбирам, че наистина има натиск и ЦИК се поддаде на 

този натиск, но точно с това гласуване.  

Съжалявам, не мога да подкрепя подобно решение и затова 

гласувах „против“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

господин Ивков, ще Ви помоля да подготвите решението. Това ще е 

Решение № 1968-НС.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тоест, господин Председател, да подготвя 

означава просто да залича този текст?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не, да 

подготвите решение, с което да изменим Решение № 1961-НС в 

частта на Раздел II, т. 4.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не цялото, а само този текст.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Разбира се. 

Само там, където има изменението.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: И изменението е, че текстът отпада. Нали 

така?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това е приетото 

решение. 

Уважаеми колеги, преминаваме към:  
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3. Разни.  

Колегата Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, докладвам Ви постъпил Указ № 26 на 

Президента на Република България от 28 януари 2021 г. 

Входящият номер на писмото е НС-01-4 от 29 януари. С указа са 

определени номерацията, наименованията и границите на 

изборните райони за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. Тридесет и един изборни района, 

включващи общините към всеки от изборните райони.  

Нямам друг доклад. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Дюкенджиева.  

Колегата Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще докладвам 

едно писмо, което е повод Централната избирателна комисия да 

вземе под внимание този въпрос, като забележка към качеството 

на работа – несъобразяване със собствената практика на 

Централната избирателна комисия. Какво имам предвид?  

При провеждането на консултациите са се натъкнали в 

община Крумовград на текста на наше Решение № 1929 относно 

определяне реда за назначаване на съставите на секционните 

избирателни комисии. И в цитираното решение в т. 19 е посочено, 

че за членове на СИК се назначават лица, които имат право да 

гласуват в частичните избори в съответната община. И 

продължават със законовото изискване. Това е текст, който 

подлежи и изисква вниманието на Централната избирателна 

комисия да помисли. И когато съм казвала и друг  път, че ЦИК не 

отделя време да мисли, да рационализира, да надгражда 

собствените си решения, това имам предвид.  

Ние в предишния мандат доста време сме отделили на 

въпроса по прилагането на чл. 396. Какво имам предвид? Член 396 

от Изборния кодекс изисква лицата да имат избирателни права. И 

Централната избирателна комисия, когато приема решенията, още 

при първоначалните, особено в изборите, за които вече имаше 

данни, че има проблеми с назначаването на съставите в пълен 
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състав, осигуряването на участието на хора за попълване на 

съставите на секционните избирателни комисии, но въпросът 

стоеше и за общинските избирателни комисии, Централната 

избирателна комисия прие, че става въпрос за избирателни права 

за същия вид избор. Това означава, че в местните избори се има 

предвид лицето да има постоянен и настоящ адрес на територията 

на страната. Това е да има избирателни права в местни избори. А 

изрично трябва да се каже, че не може като лица, служебно 

ангажирани, да бъдат дописвани в секцията, тъй като тези лица не 

придобиват избирателни права, включвайки се в съставите на 

СИК.  

И аз сега съм затруднена да Ви предложа изменение на 

решението ли, или допълнение на решението, за да можем да 

прецизираме текста, или да изпратим отговор и така да излезем от 

ситуацията в момента, за да можем поне да подпомогнем едната 

община, която ни е отправила запитване.  

Да отговорим така, както е поставен въпросът: могат ли 

партиите да посочат за членове на СИК лица от територията на 

общината, които са с избирателни права към датата на изборите, 

но не попадат в обхвата на секцията. Отговорът да бъде: партиите 

и коалициите, участващи в консултациите и предлагащи лица за 

членове на секционни избирателни комисии, могат да посочват и 

лица от територията на общината, които имат право да избират в 

избори за общински съветници и кметове, в скоби ако трябва да 

кажем като вид избор, без да получат право да гласуват в 

съответния частичен избор. Не помня точно коя е разпоредбата. 

Без да могат да гласуват в съответния частичен избор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Солакова, дадохте три възможности. Аз не можах коя като първа 

да подложа на гласуване и оттам нататък да вървим по 

следващата.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Господин Андреев, моля да 

преразпределите преписката на други, които могат да формулират 

категорично едно становище и то да е свързано и с прилагането на 

решението, прието от ЦИК.  
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Съжалявам, дадох само едно предложение като редакция. 

Не знам откъде ги извадихте останалите два варианта. Аз толкова 

мога.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Ще 

преразпределя преписката.  

Друг доклад имате ли?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Имам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като нямаше 

работна група, която да обсъди, аз Ви докладвах за запознаване 

едно писмо запитване от областния управител на област Шумен, с 

оглед на това, че става въпрос за провеждане на консултации за 

съставите на районните избирателни комисии, на днешно 

заседание Ви го докладвам, за да се насрочи работна група в 

понеделник и да има едно принципно указание на Централната 

избирателна комисия до всички областни управители. Става 

въпрос за осигуряване на публичност на консултациите, съгласно 

Изборния кодекс, и в същото време да се гарантира, на първо 

място, здравето на всички участници в консултациите, с оглед и на 

това, че те са публични и много често присъстват, включително и 

представители на медии.  

В тази връзка моля още днес да се насрочи в понеделник 

заседание на Работната група за работа с общинските избирателни 

комисии или на методически указания – по Ваша преценка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тогава нека да 

насрочим работната група преди заседанието, а именно в 9,30 ч.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви едно писмо, 

което отново постави въпрос за противоречива практика на 

Централната избирателна комисия. Става въпрос за изпратена 

информация в Централната избирателна комисия за консултации 

за състава на РИК – Смолян, от което става ясно, че съгласно 

Решението на Централната избирателна комисия за провеждане на 

консултации относно съставите на районните избирателни 

комисии, актуалното състояние на партиите и коалициите трябва 

да е с дата не по-рано от 19 януари 2021 г. Малко преди това 

Централната избирателна комисия прие решение за регистрация 
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на партии и коалиции в Централната избирателна комисия, където 

прие, че удостоверението за актуално състояние трябва да е от 

14 януари. В този смисъл тази година отново с оглед на това, че 

ЦИК счете, че въпросът относно датата на насрочване на изборите 

вече не подлежи на обсъждане или дискутиране, ние не приехме 

специално решение за определяне на датата на насрочване на 

изборите.  

Дата на насрочване на изборите е датата на издаването на 

Указа на президента за насрочването на изборите, а това е 

14 януари. И тази преценка е направена при приемането на 

решението за регистрация на партиите. В момента и от други 

областни администрации или участници в консултациите се 

обаждат: на какво се дължи това противоречие между две решения 

на Централната избирателна комисия?  

В този смисъл и този въпрос би следвало да бъде предмет 

на дискусия в Централната избирателна комисия, за да се избегне 

обяснение в смисъл наличие на противоречия между две решения 

на Централната избирателна комисия за едни и същи избори по 

прилагането на едни и същи текстове.  

На този етап Ви го докладвам за запознаване. Моля да го 

имате предвид също за решаване в понеделник.  

В ЦИК е постъпила информация отново от Областна 

администрация – Смолян. Това е уведомление и информиране на 

Централната избирателна комисия за предприетите действия на 

областния управител, съобразно и писмо-указание на Главния 

секретар на Министерския съвет за организиране на публични 

консултации за състава на РИК, изпращане на информация в ЦИК. 

Тази информация съдържа включително и адрес на РИК – Смолян.  

Възползвам се от това, че това е първото писмо за адрес на 

районна избирателна комисия, да се възложи на администрацията 

за обобщаване на всички тези писма с адреси и телефони за 

контакти, за да може да се изготви пълен списък на районните 

избирателни комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Солакова.  

Чухте предложението.  
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Процедура по гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски и Таня Цанева); 

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение Ви 

докладвам – от кмета на община Плевен сме получили 

информация за утвърдени противоепидемични мерки при 

организирането на частичния избор на 28 февруари. Мисля, че 

имаме протоколно решение за събиране и обобщаване на тази 

информация, защото би било добре, още повече и с оглед на 

уеднаквяване на практиката при отделните общински избирателни 

комисии, общински администрации и за възприемане на добрите 

практики, които се налагат от 27 септември като частични и нови 

избори, както и тези на 28 февруари.   

Докладвам Ви го за запознаване – № ЧМИ-06-10 от 

28 януари 2021 г. Публикувано е във вътрешната мрежа.  

От Областна администрация – Ловеч, също сме получили 

информация за контакти с Районна избирателна комисия – Ловеч.  

От Общинска администрация – Айтос, сме получили 

информация за секциите с техните номера и избирателите по секции. 

Това е първото писмо, което получаваме за частичните избори на 

28-и. Предлагам да се публикува на страницата в рубриката 

„Частични избори“, отделен ред с тази информация и брой 

избиратели по секции, по кметства и общини, както са насрочени на 

28-и.  

Моля да бъде подложено на гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски и Таня Цанева); 

против – няма.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Информация за противоепидемични 

мерки сме получили и от община Мъглиж, и от община Левски. 

Всички те ще бъдат обобщени, за да може да имаме информация и 

тя да се публикува във вътрешната мрежа.  

Докладвам Ви на този етап за сведение писмо от 

изпълнителния директор на Печатницата на БНБ до ЦИК, с копие до 

Главния секретар на Министерския съвет и Постоянния секретар на 

Министерството на външните работи, с оглед на писмото на МВнР, 

с което те поставят като условие за предоставяне на изборните 

книжа и материали за секциите извън страната по-ранната доставка 

до Министерството на външните работи. От Печатницата на БНБ 

отправят това искане за започване стартирането на отпечатването на 

определена дата, с което, разбира се, ние ще се съобразим, за да 

може да сме стартирали процедурата своевременно.  

Във връзка с информацията, която получихме от президента 

за издадения указ за определянето на номерата и на районите, Ви 

предлагам да изпратим до председателя на Националния 

статистически институт писмо, с което да попитаме за резултатите 

от последното преброяване на населението в Република България за 

данни за броя на населението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване на писмото.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски и Таня Цанева); 

против – няма.  

Благодаря, колега Солакова.  

Колега Арнаудов, заповядайте.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило едно писмо от кмета на община 

Пордим с вх. № ПВР-14-1 от 27.01.2021 г., с което иска разрешение 

за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от Националния референдум 2016 г. и изборите 

за президент и вицепрезидент на Републиката 2016 г. Достъпът е 
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необходим за преместване на книжата и материалите в друго 

помещение.  

В тази връзка съм подготвил проект на писмо, с което му 

казваме, че достъпът до помещението може да се извърши на 

основание т. 2.2 от Решение № 1244-МИ на ЦИК.  

Моля да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски и Таня Цанева); 

против – няма.  

Колеги, имаме писмо от кмета на община Опан, който във 

връзка с отваряне на запечатано помещение ни изпраща протокола, 

съставен от комисията при разпечатване на помещението, както и 

своята заповед, с която е назначил комисията.  

И още едно подобно, което е от заместник-кмета на община 

Стамболийски. Отново са отворили запечатано помещение, за да 

предадат материали в Държавен архив и са ни изпратили заповед на 

кмета за назначаване на комисия и протокол от отпечатване на 

помещението.  

И двете за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Арнаудов.  

Имате ли друг доклад?  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Колегата Бояджийски.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, с писмо с вх. 

№ ЦИК-06-6/16 от днешна дата е получено писмо от господин 

Веселин Тодоров – изпълнителен директор на „СИЕЛА-НОРМА“ 

АД, с който потвърждава готовността на представляваното от него 

дружество да сключи договор за изпълнение на обществената 

поръчка за доставка на 9600 специализирани устройства за 

електронно машинно гласуване, както и потвърждават, че са 
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изготвили превод на български език на договора на „Смартматик“, 

приложен към писмото им, от 27 януари 2021 г., както и че „Барклис 

банк“ – Ирландия, е издала и изпратила банковата гаранция за 

обезпечаване на съответната част от гаранцията за добро изпълнение 

и очакват всеки момент потвърждение от куриерската фирма за 

доставки, че доставката е пристигнала в София. Ако не успеят днес, 

моли да предвидим подписване на договора за утре или в 

понеделник.  

Мисля, че е за сведение на колегите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Бояджийски.  

Няма други включени в дневния ред, с което закривам 

редовното заседание на Централната избирателна комисия.  

Редовното заседание е в понеделник. Преди това ще има 

Работна група 1.1, след което ще продължим следобед с 

обсъждането на принципните решения, които трябва да бъдат 

докладвани. 

 

(Закрито в 19,10 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Александър Андреев  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

Стенограф:  

Нина Иванова  

 

 


