
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 278 

   

На 1 февруари 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проекти на принципни решения. 

 Докладва: Таня Йосифова 

2. Проект на решение относно реда за проверка на списъците 

с избиратели, подкрепили регистрацията на партиите и коалициите 

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

 Докладва: Силва Дюкенджиева 

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

 Докладва: Ерхан Чаушев 

3. Доклади по дела. 

 Докладват: Таня Цанева, Николай Николов 

4. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

 Докладва: Йорданка Ганчева 

5. Доклади по административни преписки. 

 Докладват: Севинч Солакова, Кристина Стефанова, 

 Таня Йосифова 

5а. Доклади по постъпили жалби и сигнали в ЦИК. 

 Докладва: Георги Баханов 

6. Отговори по въпроси на граждани. 

 Докладват: Емил Войнов, Николай Николов,  

 Таня Йосифова 

7. Доклад относно произвеждане на местен референдум. 

 Докладва: Катя Иванова 
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8. Разни. 

 Докладват: Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 

 Николай Николов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, 

 Александър Андреев, Кристина Стефанова, Паскал 

  Бояджийски 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

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

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

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева.     

ОТСЪСТВАХА:  Димитър Димитров, Мария Бойкинова. 

 

Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на Комисията, и 

госпожа Силва Дюкенджиева - заместник-председател. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 1 февруари. Виждате дневния ред, качен във вътрешната мрежа. 

Има ли желание някой да се включи? Заповядайте.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Ако може, в административни 

преписки, решение за поправка и въпроси на граждани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Йосифова, включвам ви в точката Проекти на принципни решения, 

тъй  като е поправка на принципно решение. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин председател, моля да 

ме включите в точка „Разни”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Включвам Ви. 
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Други? Колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Господин председател, ще моля да 

ме включите в точка 3 – Доклади по дела. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Колегата 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Промяна в състав на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще бъде 

нова точка 2а – Промяна на състав на ОИК. 

Колегата  Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В точка „Разни”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включвам ви. 

Други желаещи? Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Нова точка по жалби и сигнали и в 

точка „Разни”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Новата точка ще 

е т. 5а. 

Други желаещи? Няма. 

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Кристина Стефанова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал  

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колегата Йосифова я няма в момента. 

Колега Дюкенджиева, заповядайте по втора точка от 

дневния ред. 

 

Точка 2. Проект на решение относно реда за проверка на 

списъците с избиратели, подкрепили регистрацията на партиите и 

коалициите за участие в изборите за народни представители на 

4 април 2021 г. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

председател. Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание има 
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качен проект на решение относно реда за проверка на списъците с 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за 

участие в изборите на 4 април. 

Проектът е изготвен на база на приети и през 2017 г., и през 

2019 г. принципни решения. Няма друга разлика. В проекта за 

решение се определя редът, по който Централната избирателна 

комисия, след получаване на подписките на избирателите предава за 

проверка на ГД „ГРАО” в МРРБ; съответно какво включва 

проверката; какъв е срокът, а именно че най-късният срок е до 42 

дни преди изборния ден, тоест 20 февруари; какъв протокол 

получава Централната избирателна комисия от ГД „ГРАО” с 

неговото съдържание. И е описано, че при поискване от съответната 

партия или коалиция те могат да получат в писмен вид данните от 

протокола от извършената проверка. 

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд. 

Няма друга промяна в проекта за решение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Дюкенджиева. Виждате проекта във вътрешната мрежа. 

Предлагам да вървим страница по страница и ако има предложения 

по проекта за решение, то да бъде допълнено. 

Колеги, по първа страница има ли бележки? Няма. 

Минаваме на стр. 2. 

Колега Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В първа страница, 

предпоследното тире – заявения брой от партия или коалиция 

избиратели, вписани в списъка, ще допълваме ли тези, които са 

установени, че съответстват или не? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Доколкото 

разбирам, въпросът на колегата  Бояджийски е дали от общия брой 

на избирателите по проверения списък включваме и установените 

коректни записи, но те са по-надолу. 

Колега Бояджийски заповядайте. 
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Въпросът беше в такъв смисъл – 

дали в приемно-предавателния протокол, който подписваме с 

„ГРАО”, отбелязваме и коректните или общата бройка заявления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има го като 

отделна точка – т. 5, третото тире. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. Изясних си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, по 

втора страница имаме ли забележки? 

Ако няма предложения и въпроси, предлагам процедура по 

гласуване на решението за реда за проверка на списъците с 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за 

участие в изборите за народни представители на 4 април. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,  Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова,  Мирослав Джеров, Паскал  Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Това е Решение № 1969-НС. 

Минаваме към точка трета. Заповядайте, колега Цанева. 

 

Точка 3. Доклади по дела. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви вх. 

№ МИ-15-34 от 29 януари. Получихме отговор от председателя на 

Общинската избирателна комисия – Калояново, на когото бяхме 

изпратили писмо, както си спомняте. В този отговор той ни 

информира, че след получаване на решението на Административен 

съд – Пловдив, са провели заседание, но не са постигнали при 

гласуването изискуемото квалифицирано мнозинство, за да бъдат 

прекратени предсрочно пълномощията на кмета на община 

Калояново. Пише ни също, че и след тяхното решение е подадена 

касационна жалба и частна жалба и до момента те нямат 

информация за насрочване на касационно производство във 

Върховния административен съд. 
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Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Цанева. 

Колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-10-19 от 31 януари 2021 г. в 13,47 ч. в 

Централната избирателна комисия е постъпила жалба от 

политическа партия „АТАКА” срещу Решение № 1962-НС от 

28 януари 2021 г. на Централната избирателна комисия. Жалбата е 

подробна, съдържа множество доказателства. 

Докладвам жалбата във връзка с това, че в изпълнение на 

Изборния кодекс в момента в законовия  срок и както винаги, 

регулярно, и при спазване на всички правила преписката се 

комплектува и ще бъде изпратена във възможно най-кратки срокове 

във Върховния административен съд за образуване на съответното 

дело. Ще изпратим преписката в пълнота, така както според 

предмета на делото, зададен с жалбата. 

Докладвам за сведение. 

Докладвам и втора жалба, която е с  вх. № НС-10-21 от 

31 януари 2021 г., 14,29 ч., също постъпила от политическа партия 

„АТАКА”. Предмет на жалбата е Решение № 1966-НС от 28 януари 

2021 г. на Централната избирателна комисия, което е с друг предмет. 

Има връзка между двете жалби, но по същество се обжалват 

индивидуални административни актове. Преписката също се 

комплектува и в съда ще бъдат изпратени две отделни преписки за 

образуване на съответните дела. В кратки срокове, според 

изискванията на закона, ще се извърши изпращането на преписките. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Николов. Преписките се комплектуват и веднага ще бъдат 

изпратени във Върховния административен съд за образуване на 

делата. 

Друг доклад в тази точка имате ли? 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Буквално преди няколко минути ми 

се предостави също една жалба срещу Решение № 1962 и Решение 

№ 1966-НС, частично обаче. Жалбата е от господин Х.             С.         

Х., публикувана е във вътрешната мрежа в моята папка. Тя е 

изпратена по електронната поща на Централната избирателна 

комисия срещу посочените две решения. Жалбоподателят, както 

казах, е физическо лице, сочи и своя телефон. Докладвам, че същата 

жалба следва да бъде изпратена във Върховния административен 

съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Николов. Друг доклад имате ли? Не. 

Преминаваме към точка четвърта. Колега Ганчева, 

заповядайте. 

 

Точка 4. Доклади относно организацията и произвеждането 

на изборите извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. № НС-04-01-8/5 от 

29 януари 2021 г. С това писмо Министерството на външните 

работи, работна група „Избори”, приложено ни изпраща получени в 

министерството грами от задграничните представителства на 

Република България. Приложенията са, както виждате, грама от 

Швейцария, от посолството във Виена, от Беларус, от Казахстан, от 

Хелзинки, като грамата от Хелзинки съдържа и копие на Закона за 

изборите във Финландия, преведен на английски. Той е 64 страници, 

към момента го докладвам за сведение, ако прецени Централната 

избирателна комисия, да се преведе на български. Също така грама 

от посолството ни в Дъблин, както и грама от Берн. 

Колеги, тази информация ще бъде на разположение във 

вътрешната мрежа и ще се обобщава с оглед предстоящото взимане 

на решение за местата, където ще се разкрият избирателни секции и 

броя на секциите в тези места. 
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Докладвам вх. № МИ-04-01-19 от 29 януари 2021 г. Това е 

отговор, който Министерството на външните работи е изпратило до 

господин Славов – изпълнителен директор на Асоциация 

„Прозрачност без граници” по повод питане от него. Централната 

избирателна комисия е в копие. Предлагам ви го за сведение и за 

запознаване с отговора, който министерството е изпратило. 

Докладвам отново информация, която е препратена в 

Централната избирателна комисия във връзка с грами от 

българските задгранични представителства. Тя е на разположение 

във вътрешната мрежа и ще бъде обобщавана периодично с оглед 

предстоящото решение. 

Отново информация с приложени грами от задграничните ни 

представителства с вх. № НС-04-01-8\4 от 28 януари 2021 г., като 

обръщам внимание на грамата от Берлин. Запознайте се и 

евентуално може да бъде внесена в следващото заседание. Към 

момента и аз нямам готовност да ви предложа някакви по-

нататъшни действия с оглед съдържанието на грамата. 

Докладвам вх. № НС-04-01-21 от 29 януари 2021 г. В отговор 

на наше писмо относно технологичния ред за обработка на 

заявленията Министерството на външните работи ни изпраща 

информация, както и данни за екипа, така както са посочени от 

страна на Министерството на външните работи. Докладвам го за 

сведение и то ще е на разположение на всички членове на 

Централната избирателна комисия в нарочната папка, която е 

създадена във вътрешната мрежа. 

С входящи номера НС-22-72 и НС-22-71 са постъпили 

въпроси относно електронното заявление за гласуването извън 

страната. Припомням, колеги, че вероятно в утрешния ден ние ще 

имаме срещи по повод техническите подробности с оглед началната 

дата на старта на заявлението за гласуването извън страната. 

Предлагам, когато имаме яснота кога ще започне, да отговорим със 

съобщение и евентуално на всички въпроси, които са постъпили. 
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Както беше обсъдено на работната група в четвъртък, имаме 

готовност да докладвам проектите за гласуването извън страната, 

вече председателска преценка е дали да бъдат включени в днешното 

заседание. Имаше колеги, които не са присъствали. Когато има 

готовност, няма проблем да ги докладвам. Опитала съм се да нанеса 

корекциите, предложени в обсъжданията, като в жълто е отбелязано 

(не че не постигнахме съгласие) там, където за като докладчик не 

можах да разбера дали се обединяваме около това – нова т 6.4. в 

единия проект. 

Това е към момента. С оглед организацията на работата, аз 

като ръководител и като докладчик имам готовност за днес. 

Може би колегата Николов ще докладва, подготвили сме 

важни крайни дати и срокове с оглед разяснителна информация. Ако 

прецени той, да ги докладваме и да ги обсъдим. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Ганчева. 

Господин Николов, имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ако може, свързан доклад в тази 

точка. 

Уважаеми колеги, в моята папка може да видите един 

материал, който е озаглавен „Важни крайни срокове”, „Важни 

действия и срокове”, ако трябва да бъда по-точен, във връзка с 

гласуването извън страната. Това е извадка от хронограмата, така 

както беше приета от Централната избирателна комисия, която касае 

гласуването извън страната, всички действия. 

Първият срок, който виждате, е 5 февруари 2021 г., не по-

късно от 57 дни, ЦИК определя условията и реда за образуване на 

избирателните секции. В нашата хронограма има 17 мероприятия, 

тоест действия и срокове, които касаят гласуването извън страната. 

Освен тези, които са посочени, до последната запетайки и без 

никакви корекции съм си позволил да поставя още един срок, който 

е предвиден в чл. 108, ал. 1, т., а именно: СИК извън страната 



 10 

изпраща в ЦИК сканиран екземпляр от съответния подписан 

протокол не по-късно от 24 часа местно време на изборния ден. 

Предлагам този материал да бъде разгледан и да бъде 

утвърден сега. Неговото предназначение е в две посоки. Първата 

посока е да бъде публикуван на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия в цялост в съответната рубрика „Гласуване 

извън страната”. Това да бъде целта, за да могат гражданите да бъдат 

ориентирани относно най-вече техните права във връзка с 

произвеждането на изборите извън страната. Това е практика от 

предишните избори за членове на Европейския парламент. И 

вторият смисъл е този материал съответно да бъде ориентир и за 

самите нас, бидейки на страницата на ЦИК. 

Това ми е предложението. Пак да кажа, единствената 

корекция в сравнение с хронограмата я докладвах. Благодаря. 

Предлагам също така този материал да бъде изпратен на 

Министерството на външните работи. Той възпроизвежда текста на 

закона, изискванията на Изборния кодекс всъщност. Целта е да бъде 

в улеснение на партньорската организация. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Николов. Колеги бяха направени две 

предложения. Едното предложение е това да се качи на нашата 

интернет страница в секция „Гласуване извън страната” и другото е 

да бъде изпратено на Министерството на външните работи. 

Колеги, има ли други предложения? Господин  Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: По текста ще разглеждаме ли 

нещо? Защото аз ви предлагам да погледнете т. 17. Записано е, че 

изборните книжа и материали от гласуването извън страната се 

предават от СИК на ръководителя на ДКП. И след това пише, че 

това става с първата дипломатическа поща след изборния ден. 

Те се изпращат с първата дипломатическа поща в ЦИК след 

изборния ден, а не му се предават с нея. 
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ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Точно 

така – изборните книжа и материали се изпращат в ЦИК с първата 

дипломатическа поща. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако е така, трябва да се промени 

нещо тук. Ако приемем,  че те ги предават на шефа на ДКП-то в деня 

след изборите, а пък той, след като му бъдат предадени, ни ги 

изпраща с първата дипломатическа поща, защо да не направим една 

т. 18, в която да опишем точно това? 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ви предлагам, колеги, да 

отпаднат точки 17 и 18, тъй като касаят действия, които са или от 

страна на ЦИК, или от страна на Министерството на външните 

работи, по-скоро организационни, а тук имаме за цел с оглед 

разяснение важни дати и крайни срокове, които един път ще качим 

на нашата интернет страница и втори път, както предложи колегата 

Николов, ще бъдат изпратени на Министерството на външните 

работи за разпространение чрез дипломатическите и консулските 

представителства за улеснение на избирателите. Мисля, че може и да 

отпаднат, така или иначе тези точки ги има в хронограмата ни. Ако 

не възразява и докладчикът. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Доколкото схванах, това е да 

уведомяваме изпълнителите на тези действия какви 

последователности на действия да избират. Това е смисълът на 

предложението. Така че по-добре е изпълнителите да знаят какво да 

правят, отколкото вътрешна кореспонденция, обикновено със 

заобикаляне или в сенчеста страна, между ЦИК и – как да го 

наречем вече – създаденото звено в Министерството на външните 

работи, нейде си в сянка. 

Така че предлагам да се уточни текстът. 
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ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз предлагам да останат двата 

текста – т. 17 и т. 18, само че с една корекция. Те са коректни, така 

както са записани, текстът на т. 17, тъй като наистина в закона няма 

срок, в рамките на който се извършва това предаване, но очевидно 

то трябва да стане по първата дипломатическа поща след 

получаването, предлагам този запис, който е на т. 17 да бъде 

премахнат. Нека да си остане: Изборните книжа и материали се 

предават от СИК извън страната на ръководителя (както е записано в 

текста на изречение първо на ал. 2 на чл. 286). Тоест без записа „с 

първата дипломатическа поща”. По този начин, от една страна, 

напомняме за това задължение на секционните избирателни комисии 

извън страната, и от друга страна – задължението на ръководителя 

на ДКП да приеме съответните изборни книжа. И не посочваме 

никакъв краен срок, защото такъв срок просто в закона няма. А 

когато няма срок, както знаем в публичното право, всичко се 

извършва при условията на незабавност. Тоест в първия възможен 

момент, след като секционната избирателна комисия си приготви 

книжата. 

Това ми е предложението – да отпадне колона трета на т. 17. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин  

Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам в т. 18 в колоната на 

правното основание да се извърши поправка, защото чл. 305, ал. 2 е 

съвсем друго правно основание. Там трябва да е 286, ал. 2. Времето 

и часовете да преместим от първата колона и да отидат в третата. 

Тоест 14 дни след изборния ден да отиде във „Време и часове” и да 

стане: Изборните книжа и материали се изпращат по първата 

дипломатическа поща, чл. 286, ал. 2. И след това в третата колона 

„не по-късно от 14 дни след изборния ден”. Като „по първата 

дипломатическа поща”, разбира се, е текстът на чл. 286, ал. 2. 
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ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам да възпроизведем 

директно текста на закона такъв какъвто е. Прав е колегата, че на чл. 

305, ал. 2, не му е мястото тук. И предлагам в т. 17 освен 

предложението ми за отпадане на третата колона, във втората колона 

да добавим чл. 286, ал. 2, изречение първо и буквално 

възпроизвеждаме текста на изречението. А в т. 18 чл. 305, ал. 2 се 

заличава и вместо него вписваме чл. 286, ал. 2, изречение второ, 

чието съдържание възпроизвеждаме. 

Благодаря на колегата  Бояджийски, че обърна внимание за 

чл. 305. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. Колеги, има ли други предложения? 

Първо гласуваме важните срокове с корекциите, които накрая 

господин Николов уточни. 

Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване. 

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

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, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Имаше още едно предложение – този материал освен да бъде 

качен на интернет страницата на ЦИК да бъде изпратен и на 

Министерството на външните работи. 

Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване. 

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

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, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин 

председател. Уважаеми колеги, проектите на решения са за 

условията и реда за образуване на избирателни секции, условията и 

реда за гласуването на българските граждани извън страната. Това 

са двата проекта, с които ние изпълняваме задължението, което ни е 

вменено по закон. Крайният срок е 57-ия ден преди изборния ден. 

Проектите са във вътрешната мрежа в отделна папка. 

Предлагам ви да започнем с първия проект – условията и реда 

за образуване на избирателни секции извън страната и за 

назначаване съставите на избирателните комисии извън страната 

при произвеждане на изборите за народни представители за Народно 

събрание, насрочени за 4 април 2021 г. 

Припомням само, това е проект, който е гледан много пъти. 

Няма някакви съществени промени. Единствената добавка, която 

съм направила в този проект, с оглед обсъжданията, е, че в т. 23 има 

документ за самоличност с удължен срок. Около това се обединихме 

на работна група от обсъжданията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ганчева. Да вървим страница по страница. 

По страница първа имаме ли забележки? 

Ако не, да преминем към стр. 2. Колеги, по стр. 2 има ли 

предложения? 

Страница 3. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже всичко е свързано, това нещо ще 

рефлектира и в другия проект на решение. А всъщност това беше 

пък предопределено от онези разправии на 28 януари в късната доба 

между 19,30 ч. и 20 ч. с обсъждане на една ужким безобидна 

таблица. Аз не знам, изпратена е даже на „Информационно 

обслужване” да прави тази таблица, в която има странни 

словосъчетания като „валидиране”, „има вградена формала, която 
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валидира въведените данни и оцветява в червено, зелено (и не знам в 

какво си)” предварително въведени данни при нерешаване на 

основни въпроси, за които говорих и на 28-ми. Същата е и 

реципирана проблема с валидността на документите и реципирана и 

в следващото решение, както виждате. При положение, че вече има 

гласуван закон за валидността на българските документи по време 

на изборите. Но пак са дадени в алтернативни варианти, в някаква 

мъгла за пореден път. 

Така че зад преписването на законови текстове има и едни 

действия между Централната избирателна комисия, Министерството 

на външните работи и „Информационно обслужване”, в които едни 

полета святкат в червено, зелено, оранжево, а ние после се 

разправяме за това. 

Може би е добре да видим ясно правилата за валидация, 

според текстовете, които са изпратени тук на 28-ми, и да видим кое 

святка червено, кое – зелено, кое ще приемаме, а не да получаваме 

едно файлче с едни „да”, „не” и т.н. Щото имало, видите ли, 

вградена формала. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз нямам противно мнение на това, 

което изрази колегата Чаушев, и мисля, че такова е общото 

разбиране в ЦИК. Доколкото ми е известно, утре имаме среща с 

„Информационно обслужване” по повод тези обсъждания. 

Предложението в т. 23 за документите за самоличност с 

удължен срок е именно, доколкото аз имам възприятие като 

докладчик от обсъжданията, за да може да се даде възможност и да 

няма човек или избирател, който желае да упражни правото си на 

глас извън страната и примерно документът му е с изтекъл срок, с 

оглед и разпоредбите и указанията, че той всъщност ще се удължи за 

нуждите на изборния процес. 

Така че по същество ние нямаме различия, колега Чаушев. 

Ако вие правите предложение, да ги гледаме утре след срещата с 
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„Информационно обслужване”, но не аз лично не мисля, че има 

проблем с този проект на решение. Не възразявам обаче, ако има 

такова предложение, имаме време, 57-мият ден е 5-ти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

правите предложение за отлагане на разглеждане на принципното 

решение или за промяна в текстовете? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, правя предложение за отлагане след 

среща с „Информационно обслужване”, да им видим формалите, 

както са ги нарекли, включително и за електронното подаване на 

заявление. Именно защото тези принципни неща не са уточнени. 

Освен това добре е да видим и закона, с който по същество е 

удължен срокът на валидност на налични документи за самоличност. 

А не да го даваме в алтернативни – и както се върна още преди 28-

ми, на 26 януари – преди ад се уточнят тези нещица, нищо че беше 

споменато в зала, да пращаме писма до министъра на вътрешните 

работи да ми тълкува един неактуален закон. Ако си спомняте 

случката. С дребни хитринки – първо, цялата информация, после – 

бързо, бързо, бързо, а най-накрая – мнозинство. 

Толкова! Предложение за отлагане след срещата с 

„Информационно обслужване”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Чаушев. 

Колега Ганчева, имате ли нещо против да го отложим? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, аз 

считам, че когато колега поиска отлагане, редно е да се съобразим. 

Още повече, взимайки предния път думата, казах, че аз не 

възразявам, това са решения, които са важни. Още повече, цялата 

ЦИК действа като РИК по отношение на гласуването извън страната 

и считам, че всяко едно обсъждане би допринесло и спомогнало за 

по-добрата организация за гласуване извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ганчева. Отлагаме проектите на решения за разглеждане след 

срещата с „Информационно обслужване” утре на работно заседание. 
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Връщаме към точка първа. Колега Йосифова, заповядайте. 

 

Точка 1. Проекти на принципни решения. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, моля да се запознаете 

в моя папка, днешно заседание, с проект на решение № 4507 относно 

поправка на технически грешки в приетото вече Решение № 1966-

НС от 28 януари 2021 г. Допуснати са две технически грешки.  

Първо, в раздел І, т. 12.1 вместо „общият брой на членовете 

на ОИК“ да се чете „общият брой на членовете на РИК”. 

Второ. Навсякъде в решението датата „19.01.2021 г. (датата 

на насрочване на изборите)“ да се чете „14.01.2021 г. (датата на 

насрочване на изборите)“. 

Това е датата, на която е издаден указът на президента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Йосифова. Виждате проекта, колеги. Имате ли предложения 

по текста на проекта на решение? Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 1970-НС. 

Преминаваме към точка пета. Колега Солакова, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще ви помоля да 

изпратим едно писмо до Печатницата на БНБ във връзка и с тяхното 

писмо, което получихме с оглед на предвиждане на по-ранни 

срокове за предаване на изборни книжа и материали, включително 

бюлетини за секциите извън страната. Проектът е във вътрешната 

мрежа. Писмото е с молба за съдействие при изготвяне на 

техническите характеристики на бюлетините за гласуване в 
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изборите, включително да получим мостра със съответните размери, 

отстояния, шрифт и др., като имат образеца на изборните книги, 

утвърдени с наше Решение № 1954-НС от 26 януари съгласно чл. 

261 от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на госпожа Солакова. Има ли други предложения? 

Проектът на писмото се намира във вътрешната мрежа в папката на 

госпожа Солакова. 

Ако няма други предложения, процедура по гласуване на 

писмото до Печатницата на БНБ. 

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

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви отново 

писмото на областния управител на област Шумен. С оглед на това, 

че предстоят консултации за съставите на районните избирателни 

комисии и като се има предвид, че те следва да бъдат съгласно 

Изборния кодекс публични, предвид практиката да участват 

представители на медиите, граждани на тези консултации и ако се 

случи на консултациите отново такова участие, областният 

управител предвижда възможност за осигуряване на 

видеоконферентна връзка за тези участници с цел гарантиране 

живота и здравето на всички участници в този процес и спазване 

стриктно на противоепидемичните мерки, утвърдени в Областната 

администрация. 

В този смисъл предлагам да изпратим един отговор, днес 

беше обсъдено и на Работна група 1.1. виждате го във вътрешната 

мрежа. Моля да го видите и моля за вашите бележки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, във вътрешната мрежа е публикуван проект на писмо. Моля 
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да го погледнете и ако има бележки към проекта, да ги направите. 

Има ли такива бележки? Не виждам желаещи да вземат думата. 

Процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колега Солакова, продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение информация, която сме получили от община Плевен 

относно избирателни списъци, Част втора. Все още получаваме и се 

обобщава информацията по секции и броя на избирателите. Имаме 

задължение да публикуваме тази информация. В случай че не се 

получи от всички, ще напомним и на кметовете, за да може да имаме 

пълната информация, да се публикува на страницата „Брой 

избиратели по секции”. А по отношение на Част втора да видим 

участието като избиратели в частичните избори за кметове на 

гражданите на други държави членки на Европейския съюз с 

избирателни права. За сведение ви го докладвам. 

Колеги, във вътрешната мрежа трябва да е публикувано 

писмо до управителя на Българската народна банка с оглед на това, 

че днес публикуваме в изпълнение на нашето решение банковата 

сметка, по която партии и коалиции да внасят депозити. Уточняваме, 

че Министерството на финансите принципно е дало съгласието си и 

не възразява съществуващата банкова сметка за чужди средства в 

левове на Централната избирателна комисия, открита в БНБ, да бъде 

използвана за внасяне на депозити от партии и коалиции съгласно 

чл. 129, ал. 1. В този смисъл, както и досега, сме обръщали внимание 

и молба да се осигури удължено работно време до 17 ч., което време 

да съвпада със срока за приемане на документите в Централната 

избирателна комисия за регистрация на партиите и коалициите и в 

районните избирателни комисии по отношение на инициативните 

комитети. 
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Моля да го гласуваме и да го изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Солакова за изпращане на 

писмо във връзка с банковата сметка, която ще служи за депозитите 

на партиите и коалициите, които ще се регистрират за изборите. Има 

ли други предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-24 

от 29 януари сме получили писмо от Българската национална 

телевизия, с което ни уведомяват, че съгласно приетата хронограма 

за изборите за народни представители Централната избирателна 

комисия приема правила за обективно и справедливо отразяване 

проявите на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции и 

инициативни комитети при зачитане на тяхната равнопоставеност и 

значимост от Българската национална телевизия не по-късно от 31 

дни преди изборния ден – това е 3 март. Със същото писмо ни 

уведомяват, че те имат същия срок и за подписване на 

споразумението, с което евентуално ако ние приемем правилата в 

крайния срок, би могло да не може да се включат в споразумението 

аспектите, в които са приети правилата. 

Докладвам ви го за сведение и предлагам да направим всичко 

възможно да приемем правилата по-рано, като ги предоставим на 

Българската национална телевизия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Мисля, че 

предложението трябва да бъде обсъдено в работно заседание. А ако 

има готов проект, той да бъде внесен направо за обсъждане в 

рамките на работно заседание. 

Колега Йосифова, заповядайте. 
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, в моята 

папка първо моля да се запознаете с постъпило писмо от господин 

Красимир Каракачанов във връзка с премахването на досегашните 

лица за контакт, които фигурират на нашата интернет страница. 

Това са лицата А.    Ч.               и  К              . З                    . Вместо тях 

да се   впише    лицето  В.  Л.  Л.,    като  телефоните за  

кореспонденция остават същите. 

Моля за едно протоколно решение и да се извърши промяна 

на интернет страницата ни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Йосифова, към молбата има ли приложени данни каква е длъжността 

или е упълномощен представител господин Л.? 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Няма никакви други данни, само това 

пише. Ако прецените, да изискаме нещо повече от тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Йосифова да бъде променено лицето за 

контакт на страницата на Централната избирателна комисия. 

Процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Йосифова, имате ли друг доклад в тази точка? 

Заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в моята папка моля да се 

запознаете с проект на писмо относно отбелязването на Световния 

ден на изборите. В заседанието в четвъртък беше представена за 

запознаване една покана. Това е едно придружително писмо до 

ректора на Университета за национално и световно стопанство. Ако 

прецените, да го гласуваме и да се изпрати заедно с поканата, която 

се съдържа в моя папка в заседанието от 28 януари. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Йосифова. Това е предложението, което 

беше направено във връзка с честването на Световния ден на 

изборите, който се отбелязва от централните избирателни комисии. 

Колега Йосифова, имаме възможност, може чрез тази платформа да 

осъществим връзка. 

Има ли предложения към текста на писмото или промяна? Не 

виждам. 

Колеги, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова,  Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Йосифова, имате ли друг доклад в тази точка? 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имам един доклад, това е вх. № ЧМИ-

06, преразпределено, във връзка с назначения на членове на СИК на 

частични избори. Моля да се запознаете с писмото от господин 

Себихан Мехмед, кмет на община Крумовград. Отговорът на 

въпроса аз мисля, че е положителен, но ще изготвя писмо и тогава 

ще го предложа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Молбата ми е да 

изготвите проекта на писмо, след което ще се разгледа в заседание. 

Благодаря ви. 

Преминаваме към точка 5а. Колега Баханов, заповядайте. 

 

Точка 5а. Доклад по постъпили жалби и сигнали в ЦИК. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, моля да погледнете в 

папка с мои инициали във вътрешната мрежа получен сигнал в 

Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-3 от 28 януари 

2021 г.   от  В. П. С.  с  посочен   адрес  и  ЕГН   относно             
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грубо нарушаване на закона от страна на Общинската избирателна 

комисия – Петрич, така е записано. Моля да го изчетете.  

В общи линии искам да ви кажа, че  Общинската избирателна 

комисия, според сигнала, е била сезирана с   това,   че   госпожа     

С., която е кмет на едно  село  в  община  Петрич,  не  е  била 

закрила своята фирма своевременно, поради което лицето, което е 

подало сигнал до ОИК – Петрич, е искало да й бъдат предсрочно 

прекратени пълномощията като кмет на съответното населено място. 

На 10 януари е изпратено от ОИК – Петрич, до С. 

съответният сигнал или жалба, за да даде възражение. Има качено и 

възражението, което е подала до Общинската избирателна комисия – 

Петрич. А до нас сигналът е, че ОИК – Петрич, се е произнесла по 

сигнал, който е анонимен, в нарушение на разпоредбата на чл. 111, 

ал. 4 от АПК, в който се предвижда, че не се образува производство 

по анонимни предложения или сигнали. 

Общинската избирателна комисия – Петрич, е издала свое 

решение № 22-МИ от 14 януари за прекратяване на пълномощията 

като кмет на селото. В сигнала се твърди, че след около 14 дни 

Върховният административен съд ще се произнесе окончателно по 

законосъобразността на решението на ОИК – Петрич. 

Прилага ни и отговор от Районна прокуратура – Благоевград, 

че такова лице не съществувало след направени справки в масивите 

база данни, въпреки че това лице е посочено с три имена в жалбата, 

тъй като е изпратено и копие до нас от съответната жалба и адрес в 

гр. Петрич. Няма посочен единен граждански номер и тя затова 

твърди, че жалбата според нея била анонимна и ОИК – Петрич, не 

би трябвало да се сезира и да се произнася по тази жалба. 

Освен това цитира и наше Решение № 1685 от 20 ноември 

2019 г., в което е посочено, че основание за провеждане на заседание 

за предсрочно прекратяване пълномощията на кмет е писмено 

уведомление от ОИК или от друг компетентен орган, какво остава да 

си провежда заседание ОИК по анонимен сигнал. Пита дали е 

изпълнена политическа поръчка и т.н., виждате го. 
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Желае накрая, с изключение на тримата членове на 

Общинската избирателна комисия – Петрич, гласували против 

нейното отстраняване, да подадат оставка, всички останали, 

включително председателят на ОИК – Петрич, или да бъдат 

освободени от Централната избирателна комисия поради грубо 

нарушаване на закона и липса на морално право да заемат 

отговорните постове по ръководството на изборния процес. И ни 

моли за съответни действия и становище по настоящия сигнал. 

Приложен е отговор от Районна прокуратура – Благоевград, 

Териториално отделение – Петрич, че такова лице не съществува, 

както нейното възражение до ОИК – Петрич, както и копие от 

жалбата   на   лице    с   три   имена   –   К. К. М.,    с посочен       

адрес, в която той пише на всички новоизбрани кметове да се 

направи проверка дали са закрили фирмите си, дали притежават 

такива. За това е уведомена съответната ОИК и Общинският съвет – 

Петрич. 

Във възражението тя си е посочила, че е предприела всички 

действия до ОИК – Петрич, по закриване на фирмата. Казва, че е 

сезирала всички органи и прокуратурата на Република България, 

била е там, подала си е документи, не знае кой е приел сигнала и т.н. 

Може да се запознаете подробно с възраженията й. 

По този сигнал, уважаеми колеги, аз считам, че трябва да се 

изпрати копие от сигнала до Общинската избирателна комисия – 

Петрич, евентуално да ни изпратят, ако има, и други относими 

документи по случая, както и становище по изнесеното в сигнала. 

Това е предложението ми на този етап. Въпреки, искам да кажа, 

основанията за предсрочно прекратяване на правомощията на 

членове на ОИК са подробно изброени в Изборния кодекс и 

възможността за оставка съответно, както и възможността за 

предсрочно прекратяване на правомощия на членове на общински 

избирателни комисии. Въпреки това, с оглед изясняване на случая, 

евентуално за вземане на някакво отношение от страна на 

Централната избирателна комисия считам, че следва да се изясни в 
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пълен обем поне за нашите действия. Въпреки че, както твърди 

госпожата, се очаква решение на Върховния административен съд по 

нейната жалба относно законосъобразността на взетото решение от 

Общинската избирателна комисия – Петрич, за предсрочното 

прекратяване на пълномощията на същата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Баханов да изпратим сигнала на 

Общинската избирателна комисия и да изискаме тяхното становище. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Считам, че това е един сигнал, който 

трябва да бъде приет за сведение и никакви действия да не се 

предприемат. Налице е висящо производство. ОИК – Петрич, е 

очевидно наясно с всички тези неща, защото е комплектувала и 

изпращала преписката в съд. Искането до нас е да освободим от 

Общинската избирателна комисия членовете, включително 

председател, които били гласували за нейното отстраняване. Аз 

считам, че трябва да го приемем за сведение, не заслужава изобщо 

толкова детайлен и дълъг доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

предлагам да гласуваме предложението на колегата Баханов, защото 

в случай че не постигне съгласие, така или иначе ще остане за 

сведение. 

Колега Баханов, поддържате ли предложението си? Да. 

Процедура по гласуване на предложението на колегата 

Баханов. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против - 8 (Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Паскал  Бояджийски, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

Имате ли друг доклад в тази точка, колега Баханов? Не. 
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Преминаваме към точка шеста. Колегата Войнов има 

думата. 

 

Точка 6. Отговори по въпроси на граждани. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-22-66 от 

28 януари 2021 г.   Писмото   е   от   А. А. и  с  него  той  заявява 

пред Централната избирателна комисия, че желае да участва като 

член на избирателна комисия за идните избори през 2021 г., като 

дава и свои кратки автобиографични данни. 

Подготвил   съм   писмо   до   господин А., в което му 

казваме, че ако желае да участва като член на избирателна комисия 

на предстоящите избори, следва да заяви неговото желание пред 

някоя от парламентарно представените партии и коалиции. Писмото 

е в моята папка, може да се запознаете и ако няма възражения, да се 

гласува. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Понеже е често задаван въпрос, той ще 

залегне и в рубриката, която ще представя на вашето внимание за 

одобрение, но сега колегата е написал отговор. Само да добавим, 

като в другите ни отговори, освен парламентарно представени или 

към някоя, която има представители в Европейския парламент. Това 

е моето предложение – пред някоя от парламентарно представените 

или от тези, които имат представители в Европейския парламент. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Войнов? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения по текста на писмото? Ако няма, моля процедура 

по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, Емил 

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

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Друг доклад, господин Войнов, имате ли в тази точка? Не. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, на 

първо място ви докладвам едно питане, което може да видите  в 

моята папка,   от   страна   на   господин   П. Я.,   който с   писмо с 

вх. № НС-22-64 от 28 януари 2021 г. заявява, че желае да участва в 

избирателна комисия на предстоящите избори. Пита какви са 

условията за това и заявява, че по принцип има завършена 

магистратура, даже към момента е докторант. Не уточнява каква 

специалност, разбира се. 

Приготвил съм отговор до господин Я.,   който   е  в 

контекста на последните отговори, които бяха само за секционна 

комисия. Може да го видите също в моята папка. В отговора 

уточняваме, че следва да представи своята кандидатура на партия 

или коалиция, парламентарно представена, или има членове на 

Европейския парламент или на друга партия или коалиция. 

Също така уточняваме поотделно изискванията за член на 

районна и за член на секционна комисия. Това се прави, тъй като той 

казва, че той по принцип в избирателни комисии иска да участва. Те 

са идентични, с изключение на това, че за член на районна 

избирателна комисия следва да притежава висше образование. А 

също така, съобразно практиката, която разработихме по аналогични 

въпроси в заседанието в четвъртък, вече не сочим конкретни 

текстове, а сме посочили всички изисквания дословно, без да го 

препращаме към Изборния кодекс. В това число в края на отговора е 

цитиран чл. 66 относно правилата за несъвместимост на членове на 

РИК и СИК в цялост. 

Това е отговорът, който предлагам на вашето внимание. 

Благодаря. 
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ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на господин Николов. Виждате проекта на 

отговор до господин Я. Има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля процедура по гласуване за изпращане на 

писмото. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, Емил 

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

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам ви второ питане, 

постъпило е с вх. № НС-22-76 от 31 януари 2021 г. от  господин И. 

К. Той казва: Бих желал да попитам какво е нужно да направя, за да 

гласувам на друго място, в което нямам адресна регистрация? 

В тази връзка също с оглед на нашата практика съм 

подготвил  отговор  до  господин  К.,   в   който   уточняваме:    

Може да гласувате в населено място, в което нямате адресна 

регистрация с удостоверение за гласуване на друго място 

(Приложение № 19-НС) от изборните книжа,  само ако сте кандидат 

за народен представител, член на ЦИК или РИК или наблюдател, 

както и без такова удостоверение за гласуване на друго място, ако 

сте член на секционна избирателна комисия в съответното населено 

място. 

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от 

кмета на общината/района по постоянния Ви адрес след подаване на 

заявление по образец (Приложение № 18)  от изборните книжа.  

Другата възможност за гласуване в населено място, в което 

към момента нямате адресна регистрация, е да промените настоящия 

си адрес по това място, като в този случай следва да подадете 

заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес 

(Приложение № 12 от изборните книжа),  не по-късно от 14 дни 

преди изборния ден. 
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Считам, ч е  това  са  опциите  пред  господин  К.,  ако      

няма адресна регистрация към момента. 

Това е моето предложение. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, имам едно допълнение 

към отговора на господин Николов. В хипотезата, в която ако е член 

на секционна избирателна комисия гласува не по постоянен адрес, 

да е в изборния район, който е по неговия постоянен адрес. Тогава 

може. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Възприемам предложението на 

колегата Стефанова към първия абзац. 

Текстът става с добавка накрая абзац първи: „…както и без 

удостоверение, ако сте член на секционна избирателна комисия в 

съответното населено място, но в същия избирателен район”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения? Господин  Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  В последния абзац е записано „да 

промените настоящия си адрес по това място” и продължава „като в 

този случай следва да подадете заявление”. Предлагам вместо „в 

този случай” да се запише „след което да подадете заявление”. Тоест 

първо да си промени адреса, ако желае, и след това да си подава 

заявление. Да не остане с впечатление, че ако си подаде заявлението 

до 14 дена, ще може да гласува, без да си е променил адреса. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз мисля, че го бях 

поставила преди няколко заседания. Когато ни се поставят въпроси, 

по които Централната избирателна комисия трябва да има тъй 

нареченото принципно решение, не е ли добре ЦИК първо да си 

приеме тъй нареченото принципно решение и едва тогава да дава 

отговори, ако се налага да пояснява своето решение? Защото ние ще 
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дадем сега отговори, а няма никаква гаранция, че няма да има 

различни отговори от различни докладчици, както често се случва в 

последно време в практиката на ЦИК, включително и при приемане 

на решения, и при това положение ние минираме процеса, като 

създаваме една доста голяма нестабилност в него със собствените си 

произнасяния. А все пак сме нещо като орган по управление на 

избори. 

 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз съм съгласен по принцип с 

госпожа Солакова, само че тук въпросът е максимално широк. И 

мисля, че когато беше поставен преди няколко седмици, си оттеглих 

отговора и се съгласих да изчакам съответното принципно решение. 

В този конкретен случай избирателят, гражданин, който отправя 

въпрос, въобще не уточнява дали иска да гласува в друг избирателен 

район или не иска да гласува в друг избирателен район, той пита 

какви са принципните опции. Ето защо аз възприех предложението 

на госпожа Стефанова и смятам, че с този отговор сме коректни 

спрямо него. Така че поддържам отговора. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване на отговора на 

господин Николов с корекциите, които са направени в зала. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – 6 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Паскал  Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева). 

Нямаме писмо. 

Господин Николов, друг доклад имате ли? Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към 

седма точка. Колега Иванова, заповядайте. 
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Точка 7. Доклади относно произвеждане на местен 

референдум. 

КАТЯ ИВАНОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, в 

Централната избирателна комисия с вх. № МР-15-1 от 29 януари 

2021 г. е постъпила жалба от Общинската избирателна комисия – 

Несебър, против наше Решение № 1936-МР от 19 януари, с което 

определихме възнаграждение на членовете на същата общинска 

избирателна комисия във връзка с произвеждането на насрочения от 

областния управител на област Бургас общ местен референдум на 

28 февруари 2021 г. 

Жалбата е много подробна, тя е качена във вътрешната мрежа 

в моята папка, можете да се запознаете с нея. Колегите правилно 

отбелязват, че Изборният кодекс е изключил съдебния контрол 

върху решенията на ЦИК, но те молят да бъдат преразгледано 

решението в частта относно гласуваното възнаграждение на 

членовете на Общинската избирателна комисия – Несебър, при 

произвеждането на общия местен референдум, тъй като считат, че то 

неоснователно е занижено с оглед работата, която трябва да 

извършат. 

В тази връзка аз ще ви предложа проект за решение, с което 

да изменим точка първа от нашето прието Решение № 1936-МР от 

19 януари, като съображенията ми са следните. Тогава когато сме 

гласували възнаграждението, като база са взети последните решения 

за гласуване на възнаграждение на общински избирателни комисии 

за произвеждане на местен референдум през 2019 г., но не е 

отчетено обстоятелството, че тези по-ниски размери са били 

гласувани с оглед обстоятелството, че в същите населени места е 

имало и частични местни избори. Поради тази причина е било 

занижено възнаграждението. Сега ви предлагам този проект на 

решение, който е съобразен с всички останали решения, приети от 

Централната избирателна комисия назад във времето до 2018 г., в 

които ние сме гласували посочените от мен във вече предложеното 

решение за изменение на точка първа размери на възнаграждение на 
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членове на ОИК, а именно за председател, заместник-председател, 

секретар и член, така както ги виждате. Става дума за местни 

референдуми, които не са съчетани с друг вид избори. 

Моля да се запознаете с проекта на решение и в случай че 

имате някакви предложения, да ги обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря ви, 

колега Иванова.  

Виждате проекта, колеги, за изменение на нашето Решение 

№ 1936. Чухте и доклада на колегата Иванова. Имаме ли 

предложения по текста?  

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Иванова, това е Решение № 1971-МР. 

Заповядайте, със следващия доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МР-12-2 от 31 януари 2021 г. по 

електронната поща е постъпила жалба до Централната избирателна 

комисия от регистрирания от Общинската избирателна комисия – 

Несебър, инициативен комитет за обособяване на нова община с 

център Обзор и включени шест населени места, представляван от    

Р. К.,   срещу   решение   № 4   от   27  януари  2021 г.  на 

Общинската избирателна комисия – Несебър. Решението е атакувано 

по реда на чл. 88 от Изборния кодекс. 

Колеги, аз ще помоля за ваше протоколно решение, с което да 

изискаме с писмо, изпратено по имейл, от Общинската избирателна 

комисия цялата административна преписка, включително и 

екземпляр от решението на комисията под № 4 с отразени данни за 

обявяването му на информационното табло на общодостъпно място 

с оглед преценка на обстоятелството дали подадената жалба е 
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подадена в срок, тъй като след запознаване с информацията, качена 

на интернет страницата на комисията виждам, че не е взето нарочно 

решение по чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс от комисията за начина, 

по който се обявяват решенията на общодостъпното място. И 

отделно от това не е актуализиран и публичният регистър на 

постъпили жалби във връзка с произвеждането на общия 

референдум, тоест нямаме данни кога е постъпила и дали е 

постъпила жалбата евентуално при Общинската избирателна 

комисия. Затова моля за вашето протоколно решение, след което 

съобразно нашето решение и разпоредбите на Изборния кодекс ще 

ви докладвам проект за решение по така подадената жалба от 

инициативния комитет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Иванова за протоколно 

решение с искане да бъде комплектувана преписката от ОИК – 

Несебър, за да може да се произнесем по подадената жалба. 

Процедура по гласуване на протоколно решение за изискване 

на преписката с писмо. 

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

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Благодаря. 

Минаваме към осма точка. Колега Арнаудов, заповядайте. 

 

Точка 8. Разни. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, В 

Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-166 от 29 януари 

2021 г. е постъпило писмо от кмета на община Стражица, с което ни 

уведомява, че са отворили запечатано помещение и ни изпраща 

изискуемите документи, а именно заповед за назначаване на 

комисия и протокол от отваряне на помещението. За сведение. 



 34 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Друг 

доклад имате ли в тази точка? 

Колегата Войнов има думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-22-4 от 

28 януари 2021 г.  Писмото  е  от  М. М.  и  е   адресирано   до    

кмета на район „Изгрев” с копие до Централната избирателна 

комисия. С писмото изпраща заявление за вписване в избирателния 

списък по настоящ адрес. 

Тъй като писмото не е от компетенциите на ЦИК, го 

докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Войнов. Нямате друг доклад. 

Колегата Николов има думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам постъпило с вх. № МИ-07-1 от 29 януари 2021 г. писмо от 

секретаря на Столична община, с което ни уведомяват, че във връзка 

с Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. за достъп до 

запечатани помещения ни изпращат оригинален екземпляр на 

протокол от 21 януари 2021, удостоверяващ предприети действия от 

страна на Столичната община. С протокола, който е приложен, ни 

уведомяват, че в изпълнение на заповед на кмета на Столична 

община от 19 януари 2021 г. и наше Решение № 1244-МИ са 

отворили помещението, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от съответната комисия в състав. Извадили са кашони с 

избирателни списъци във връзка с 22. многомандатен избирателен 

район заедно с декларации от проведените избори през 2019 г. за 

кметове и за общински съветници, като след изваждането им 

длъжностните лица са заключили и са запечатили с хартиена лента 

помещението според изискванията на нашето решение. 

Докладвам това писмо за сведение. 

На второ място, докладвам, че с вх. № ЧМИ-15-3 от 29 

януари 2021 г. е пристигнала цялата преписка от страна на 



 35 

Общинската избирателна комисия – Плевен, във връзка с тяхното 

отхвърлително решение, с което не са регистрирали кандидат, 

предложен в частичните избори за кмет на кметство Николаево. 

Преписката, която ни изпраща Общинската избирателна комисия, 

включва пълномощно, предложение от страна на съответната 

партия, заявление-декларация на предложения кандидат, решение, с 

което са поискали пълномощно № 307, решение № 312-МИ от 

28 януари 2021 г., което по същество е отхвърлително решение, 

протокол от заседание на Районния съд в гр. Плевен от дата 

6 октомври 2020 г. във връзка със сключено споразумение за 

прекратяване на наказателно производство чрез признаване на 

лицето за виновен и налагане на съответните наказани, в това число 

лишаване от свобода при условията на условност. 

Изпратила са ни и протокол от своето заседание. Аз проведох 

телефонен разговор с председателя на Общинската избирателна 

комисия в Плевен тази сутрин и го попитах защо ни изпращат тази 

преписка във връзка с тяхното отхвърлително решение. Колегата ми 

заяви, че имат информация, че при нас е постъпила жалба срещу 

това отхвърлително решение. Извърших проверка в деловодството 

преди около час, както и непосредствено преди да докладвам сега в 

заседанието – до този момент жалба от страна на заинтересуваното 

лице по това производство срещу решение № 312-МИ от 28 януари 

2021 г. не е постъпила. 

Освен това колегата ми даде допълнителна информация, 

която желая също да ви предоставя, а именно че съответната 

политическа партия е внесла друго заявление за регистрация на 

техен кандидат. 

Така че докладвам също за сведение тази преписка предвид 

този факт, че в нашето деловодството няма постъпила жалба, не е 

изпратена и такава от компетентната общинска избирателна 

комисия. 

Трето, докладвам постъпило с вх. № ЦИК-12-4 от 31 януари 

2021 г. едно писмено становище от страна на гражданин господин  
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С. С. Той ни предлага ред и способи относно организация                

на гласуването с хартиени бюлетини, а именно прави различни 

предложения – в съдържанието на бюлетината пред или зад номера 

на политическата партия да се постави едно празно квадратче, в 

което избирателят да постави Х или V и да получи своя избор. може 

да се запознаете с предложението на  господин С.,   то   е   

интересно, включва четири страници. 

Докладвам този материал за сведение и предлагам (ние вече 

утвърдихме изборните книжа относно хартиените бюлетини) 

предлагам да съобразим тези предложения, когато са в рамките на 

закона, разбира се,  евентуално при принципни решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Николов. 

Колегата Цанева има думата. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-07-15 от 29 януари 2021 г. от Постоянния изборен орган 

на Румъния, с което писмо колегите от Румъния ни пишат, че се 

надяват, че 2021 г. е динамична, изпълнена с нови проекти и 

възможности, които да осветлят опита на нашите институции и 

добри практики в изборната материя. 

„Във връзка с това ние бихме желали да предложим на 

Централната избирателна комисия на България да започне процес на 

задълбочаване на сътрудничеството в изборната сфера със 

специален фокус обмяна на информация и експертиза.” 

Не съм подготвила отговор, ще ви го предложа в следващо 

заседание, но предлагам да изпратим писмо до колегите в Румъния, с 

което да подкрепим предложената от тях инициатива. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. За 

момента докладвате за сведение и запознаване, след което ще 

подготвите отговор, който да докладвате в следващо заседание. 

Продължете, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

07-14 от АСЕЕЕО – Асоциацията на избирателните органи на 
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Европа, с което писмо ни съобщават, че 30-тата годишна 

конференция на АСЕЕЕО, която е юбилейна за тази година, ще се 

състои през септември тази година в хибриден вариант. Има 

предложение домакин на конференцията да бъде Постоянният 

изборен орган на Румъния и ако имаме възражение срещу това, да 

изпратим да го изпратим до 8 февруари. Аз мисля, че ние нямаме 

възражение, затова няма да изпращаме и отговор. 

В писмото от АСЕЕЕО също така ни казват, че на 4 февруари 

т.г. от 14 ч. ще се проведе онлайн конференция във връзка с 

Международния изборен ден, чиято тема ще бъде „Гласуваш за 

първи път, но не за последен. Насоки, предизвикателства и добри 

практики за участие на младежите в изборите”. Докладвам за 

сведение и ако прецените, че има интерес, да се включим в тази 

конференция, времето е малко. Също така тази информация ще бъде 

качена и в папка „Международна дейност”. 

Докладвам за сведение вх. № ЦИК-04-01-20. Получихме 

окончателния доклад на Проучвателната мисия на ОССЕ във връзка 

с предстоящите парламентарни избори на 4 април. Пише, че ОССЕ и 

Бюрото препоръчват изпращане на пълноценна наблюдателна 

мисия, която ще се състои от 14 дългосрочни наблюдатели и 200 

краткосрочни наблюдатели. За сведение. 

И за сведение ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-1. 

Писмото е от Обучителния център съвместно с Индийската 

избирателна комисия, с което ни уведомяват, че януарското издание 

на електронния вестник е публикувано и със съответния линк към 

него. За запознаване. 

Последно, докладвам засега за сведение, тъй като материалът 

е много обемист, около сто страници, с вх. № ЦИК-07-177-9 от 

29 януари 2021 г. от Европейския съюз. Благодарят на участниците в 

срещата, която се проведе на 28 и 29 януари онлайн на Европейската 

мрежа за сътрудничество, като ни казват, че ни изпращат относими 

документи, които са били представени на срещата, а също така и от 

датските колеги. Част от тези документи (това, което успях да видя, 
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но не съм се запознала) е Акт за избори по време на COVID. Но, 

както казах, материалът е много голям. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Цанева. Прегледайте материала и при всички случаи, с оглед 

на това че се проследяват различните форми на гласуване в 

положение на COVID и на мерки, с цел осигуряване здравето и 

живота на избирателите и на членовете на секционните избирателни 

комисии, ще е добре да бъде преведен, за да може Комисията да се 

запознае подробно с него и да го има предвид в своята дейност. А 

ако е необходимо, включително да прецени и добрите практики, 

които има отбелязани в него, така че да имаме актуалната 

информация към момента. 

Ще ви помоля на следващото заседание да направите 

предложения с оглед това, което вие сте прегледали. 

Връщам на точка 2а. Заповядайте, колега Чаушев. 

 

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

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с постъпило 

заявление с вх. № МИ-10-4 от 29 януари 2021 г. за промяна в състава 

на ОИК – Венец, от упълномощен представител на политическа 

партия ГЕРБ в моята папка във вътрешната мрежа има проект за 

решение. Става въпрос, че действащият в момента председател  на 

ОИК – Венец, е подал заявление за освобождаване. 

В тази връзка има предложение на нейно място да бъде 

назначен Сребрин Христов Станчев. Към преписката има 

представена декларация, копие за завършено висше образование. 

Документите са дошли по електронен път, но ще дойдат и в писмен 

вид. 

Предлагам, съгласно предложения текст, който е в моята 

папка, да освободим като председател  на ОИК – Венец, област 

Шумен, Невим Ридванова Махмуд и анулираме издаденото й 

удостоверение и да назначим за председател  на ОИК – Венец, 
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Сребрин Христов Станчев със съответния ЕГН и да му се издаде 

удостоверение. 

Предлагам да гласуваме този проект на решение за промяна в 

състава на ОИК – Венец. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Чаушев. 

Виждате във вътрешната мрежа проекта на решение. 

Ако няма други предложения, процедура по гласуване на 

промяната в състава на ОИК – Венец. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Колега Чаушев, номерът на решението е 1972-МИ. 

Връщаме се към точка Разни. Колега Бояджийски, 

заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-06-6-18 от 1 февруари 2021 г. е 

препратено  от „Сиела” писмо от „Смартматик”. Писмото на 

„Смартматик” е на английски, докладвам ви го за сведение. 

Предлагам ви да се преведе и да се представи на вниманието на 

Комисията, тъй като ще трябва да се вземе решение по тяхното 

искане да допуснем видеозаснемане на работата по предаване на 

машините, тяхната конфигурация, работа. Няколко точки искат да се 

снимат – как се слагат машините в склада, после как се разполагат и 

се работи с тях в секциите, какво казват гласоподавателите за работа 

с машините, какво казват членовете на комисиите за работа с 

машините и ежедневен живот в България. 

Пак казвам, докладвам го за сведение. Обръщам внимание на 

колегите, че е във вътрешната мрежа, за да се запознаят и те. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може би е добре да се изясним още 

отсега. Страна по договора е „Сиела Норма” АД. Вътрешните 

взаимоотношения между „Сиела” и „Смартматик” са си абсолютно 

техен проблем! С една дума, ние трябва да знаем с кого 

кореспондираме – със „Сиела Норма” АД, официалната ми страна по 

договора, или със „Смартматик”, който просто ще доставя машини. 

Едва ли даже ще и програмират, но това ще видим малко по-късно. 

С една дума, да си знаем адресатите, с които общуваме. Няма 

проблем да обсъдим това нещо, но да знаем общо взето какво 

правим. Да не се разводняваме. Засега – така. Но отново считам, че 

ЦИК не дължи каквато и да било информация на фирмата 

„Смартматик”. Не знам с кое разположение впрочем – централната, 

европейската, коя е в крайна сметка „Смартматик”, но да не влизам в 

дълбочина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Чаушев. Това ще е въпрос, който да бъде обсъден на 

заседание на Централната избирателна комисия, след като бъде 

преведено писмото, за да може всички колеги да се запознаят. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Пак за сведение, вх. № ЦИК-06-

6\17 – напомняне от ЦАИС, че е време да изпратим обявление за 

възложена обществена поръчка. Предлагам, веднага след като бъде 

възможно, да се извърши. 

Колегите, които желаят да отидем да огледаме помещенията, 

можем да го направим още днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, днес ще 

бъде оглеждането на помещението в 13 ч. Но можем да приключим 

дневния ред, останаха ни само още двама докладчици, за да могат да 

отидат колегите. След което, ако е необходимо, след обяд да бъде 

проведено допълнително заседание от гледна точка на евентуално 

съгласуване на въпроси с Министерството на финансите. 

Колега Стефанова, заповядайте. 
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-

18-2 от 31 януари 2021 г. сме получили писмо от господин Олег 

Косых, който е директор на фондация „Български дух”. С писмото 

ни предлага да изпращаме материали относно разяснителна и 

информационна кампания за живеещите български граждани в 

Република Молдова. Той чрез неговата фондация ще съдейства 

относно информационните материали. 

Докладвам го за запознаване и би ни бил полезен относно 

гласуването извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Моля да ме върнете на доклад в точка трета – доклади по дела.  

Както докладвах по тази точка, по същество са постъпили две 

жалби срещу Решение № 1962-НС и други две срещу Решение 

№1966-НС от 28 януари 2021 г. Ние утре ще имаме отново 

заседание, но е възможно делата да бъдат насрочени преди 

заседанието и с оглед на това да имаме надлежен представител, 

упълномощен от Централната избирателна комисия, предлагам днес 

да решим този въпрос. Свързах се с госпожа Бойкинова, 

ръководител на група „Жалби”, която отсъства днес, тъй като е в 

разрешен отпуск, и предлагам, с нейно съгласие, разбира се, да 

приемем решение, с което по двете дела – и по жалбите срещу 

Решение № 1962-НС и по Решение №1966-НС госпожа Бойкинова да 

ни представлява пред Върховния административен съд. 

Предлагам протоколно решение в този смисъл, което да 

обхване, както вече казах, и двете дела, които предстои да бъдат 

образувани в Върховния административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Николов. 

Чухте предложението да приемем протоколно решение 

колегата Бойкинова да ни представлява по жалбите срещу двете 

решения. 
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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, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Баханов, заповядайте в точка „Разни”. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам вх. № НР-06-3 от 27 януари 

2021 г. от община Сандански са ни изпратили в изпълнение на наше 

решение оригинали от протокол от 8 декември, протокол от 

21 януари 2021 г., че е отворено за архивиране изборно помещение, 

в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведения 

през 2015 г. национален референдум, чиито срок на съхранение е 

изтекъл. Изпратен ни е протокол в оригинал и заповедта на кмета и 

два протокола от община Сандански. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Баханов. 

И съвсем кратък доклад и от моя страна. Към вх. № НС-10-10 

от 31 януари 2021 г. е постъпил имейл, с който се потвърждава 

потвърждаването на документите, които изпратихме във връзка с 

молбата от партия „АТАКА” и жалбите, които трябва да бъдат 

разгледани. 

Уважаеми колеги, докладвам ви също за сведение писмото, 

което е с вх. № НС-02-1 от 22 януари 2021 г., тъй като Централната 

избирателна комисия изрази вече становище по проекта на 

изменение на Закона за мерките и извънредното положение. 

С това приключваме докладите по точките от дневния ред, с 

което приключва заседанието на Централната избирателна комисия. 

Разбира се, молбата ми е да останем на разположение с оглед 

евентуално съгласувателно писмо до Министерството на финансите, 

ако е необходимо. Но за това ще ви уведомим, като изпратим 
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съобщение и по телефон до всички членове на Централната 

избирателна комисия. 

Не насрочвам следващото заседание. Ще го проведем в 

утрешния ден след презентацията от страна на „Информационно 

обслужване” и работното заседание, в което да бъдат обсъдени 

принципните решения, свързани с гласуването извън страната, 

съответно и други принципни решения, които са подготвени във 

вътрешната мрежа. Колегата Бойкинова също е качила проект на 

решение, моля да се запознаете. 

С това приключвам. 

 

(Закрито в 12,25 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

  Стойка Белова 

 


