
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 283 

 

На 6 февруари 2021 г. се проведе извънредно заседание на 

Централната избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклад относно гласуване извън страната. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Катя Иванова 

3. Разни. 

Докладват: Емил Войнов, Силва Дюкенджиева, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Кристина Стефанова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Таня Йосифова, Димитър Димитров, Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов и Цветанка Георгиева. 

Заседанието бе открито в 10,50 ч. от господин Александър 

Андреев – председател на Комисията.  

 

* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия на 6 февруари 2021 г. 
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Заседанието е във връзка с обсъждането на основен въпрос, 

свързан с гласуването извън страната, а именно приемането от 

страна на Централната избирателна комисия на електронното 

заявление, за да може то да бъде стартирано.  

Независимо от това в днешното заседание има колеги, които 

са поискали да се включат и с други точки, кратко, а именно  

искания за изплащане на възнаграждения на общинските 

избирателни комисии и в точка Разни.  

Ще дам възможността на колегите, които са тук, да могат да 

заявят дали желаят да докладват. Бих искал да предупредя, че 

поради отсъстват поради отпуск колегата Ивков, колегата Николов, 

колегата Бойкинова и колегата Солакова. Останалите колеги 

сигурно ще се включат и закъсняват за заседанието за момента. 

На заседанието е поканен представител на „Информационно 

обслужване”, а именно наш партньор във връзка с поддръжката на 

страните на Централната избирателна комисия господин С., който да 

даде разяснения относно самото електронно заявление и данните, 

които следва да бъдат попълнени в него.  

Уважаеми колеги, имате ли допълнения към дневния ред? Не 

виждам вдигнати ръце. 

Процедура по гласуване на дневния ред. Гласувам „за” 

дневния ред, тъй като не ме отчита системата. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня Цанева); 

против – няма. 

Дневният ред е приет. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Арнаудов. 

Колеги, преминаваме по точка първа от дневния ред. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 



 3 

 

Точка 1. Доклади относно гласуване извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз в тази точка, колеги, се 

включвам многократно с въпроса за електронното заявление за 

гласуване извън страната. 

Преди няколко дни партньорите ни, чийто представител днес 

присъства на заседанието, направиха презентация на визуализацията 

на електронното заявление за гласуване извън страната, след което с 

вх. № НС-00-16 от 2 февруари 2021 г. ние получихме и 

скрийншотове, ако правилно се изразявам, на същата визуализация.  

Новото с оглед визуализацията, тоест новонастъпилото и 

според мен това, което трябва да бъде отчетено, е, че ние с вчерашни 

наши две решения определихме условията, реда и организацията за 

гласуване на българските граждани в избирателни секции за 

гласуването извън страната, както и начина на гласуването извън 

страната. С Решение № 1993-НС от 5 февруари 2021 г. в точка 13 

определихме, че имената на лицата, чиито заявления не са 

потвърдени, се публикуват незабавно на интернет страницата на 

ЦИК и се посочва причината затова.  

Това е новото с оглед визуализацията и може би въпроси в 

тази посока ще каже господин С., защото това, което гледахме и е 

постъпило в ЦИК, в списъка на непотвърдените заявления за 

гласуване в секции извън страната няма посочване, тоест това не е 

отразено. Това е единият от въпросите.  

Следващите въпроси са свързани вече, доколкото и колеги ги 

поставиха, макар че моето мнение е, че касаят решение на 

Централната избирателна комисия как точно ще стават проверките, 

валидацията. Целта е да не се спират избиратели, подали заявление, 

да попаднат в списъка на потвърдените заявления, тоест подаденото 

заявление да стане годно за нуждите на образуване и разкриване на 

избирателни секции извън страната и да бъдат включени съответно в 

избирателните списъци за гласуване извън страната. 
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Ще помоля колегите, които многократно имаха някакви 

неясноти по въпросите, също да вземат отношение. Ние проведохме 

среща – да се знае за обществото, и с директора на ГД „ГРАО” в 

МРРБ, с „Информационно обслужване”, с Външно министерство. 

Няма промяна в закона по отношение на това какви проверки следва 

да бъдат извършени.  

Това го казвам за яснота и тъй като все пак това заявление се 

разглежда при условията на публичност и прозрачност целта на 

днешното заседание е да уточним тези неща. То е с оглед външната 

форма, визуализацията, както и – сега не знам отново дали правилно 

ще се изразя, ще се опитам да не ползвам термини, които не са ми 

присъщи. То е с какво ще се налее тази форма. Ние сме предали 

вече, след протоколно решение на ЦИК, държавите, така както са по 

списъка на Министерството на външните работи. А списъкът с 

дипломатическите и консулските представителства – така както сме 

го получили, въз основа на писмо-информация от Министерството 

на външните работи.  

Тук стоят въпросите, които винаги са били предмет на 

обсъждане при поставяне на въпроса за тази форма, а именно: дали 

Централната избирателна комисия ще сложи пояснителен текст за 

тези държави, съответно ДКП-та, места, за които имаме информация 

от Външно министерство? Това е решение на Централната 

избирателна комисия, съответно въпросите, които колегите 

поставиха, при проверката на избирателните права. Защото, знаете, 

че в предстоящите избори могат да гласуват българските граждани, 

само ако имат избирателни права – как стои въпросът. Естествено 

тук е и многократно поставеният въпрос и с оглед това, че при 

пандемични условия, при условия на зараза от COVID-19 има хора, 

чиято валидност на личните документи изтича и е общоизвестно, че 

има един закон, който обаче все още не е влязъл в сила. Това беше 

предмет на вчерашното ни заседание. 

Така или иначе, живот и здраве, предстои да влезе във 

вторник в сила, той за нуждите на изборния процес казва, че 
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документ има със специална разпоредба, тоест идеята е да няма 

пречка с оглед на това, че ако на лицето е изтекла личната му карта, 

да бъде спирано както при заявлението, така и за нуждите на 

изборния процес. Мисля, че синтезирах и поставих въпросите. 

Господин Андреев, аз повече нямам какво да кажа по повод 

това. Може би след като си вземем решенията, ще поставим начален 

и краен срок за тази електронна форма, като крайният срок е 

определен в закона. Той е 9 март в нашата хронограма – ще го 

видим. 

Другото, което трябва да решим, е, тъй като дългогодишният 

ни партньор, чийто представител сега присъства на заседанието, 

също извършва проверка на тези заявления, които от ДКП-тата чрез 

Външно министерство постъпват в Централната избирателна 

комисия, отново за избирателни права и за данните в тях. Ние на 

вчерашно заседание съобразно моя доклад и подадената 

информация, знаете, мисля, че около 50 и няколко, които са 

постъпили на диск, и още мисля, че бяха около 40 – на електронната 

поща, която е създадена за нуждите на обработка на тези заявления. 

Те към момента не се изпращат за проверка с оглед на това, че 

колеги поставят въпроса и все още ЦИК не е взела решението си – 

какви проверки и как да бъдат извършвани. Но ние сме в срок, така 

че Комисията в никакъв случай няма действие, което да е забавила 

към момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ганчева – мисля, че обобщихте въпросите. 

Колеги, как да процедираме?  

Предлагам, колега Чаушев, и Вие да поставите въпросите, 

след което да отговорим. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, разбира се, въпросите бяха поставени 

коректно. Да, това бяха спорните неща, които обсъждахме, даже от 

28-ми досега.  

Но аз само ще разгранича две неща, именно защото се питаме 

как да процедираме. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, да. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Значи, едно е писменото заявление, което 

подават в ДКП-тата; друго е електронното заявление. Така че да е 

ясно това, което ще правим в момента. ЦИК взема становища за 

валидност на заявленията, подадени в чужбина, съгласно закона. 

Електронното заявление, съгласно закона, се извършва автоматично. 

Така е по закон. Да Ви цитирам ли текстовете? Те са такива. Затова 

трябва да има яснота за автоматичната обработка на данните в този 

програмен продукт, визуализиран по този начин. Просто въвеждам 

уточнения. Затова е важно да знаем как в крайна сметка 

автоматичната обработка на електронното заявление ще даде 

крайния резултат, валиден/невалиден и така нататък, които просто 

ще се визуализират. Да, така е. 

Ставаше въпрос просто за яснота как работи черната кутия, 

какво избълва накрая на нашата страница на интернет. Нямам нищо 

против да започнем, откъдето ще. Но искам да уточня – вече за тези 

писмените, каквито и таблици да правим, все пак ЦИК взема 

решения по писмените заявления и трябва да контролира 

автоматичната обработка на данните за електронното заявление. 

Това е.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз благодаря за уточнението, което 

внесе колегата Чаушев, само че аз също разграничих въпросите. 

Единият въпрос е различен от другия и го поставих като втори, 

който трябва да вземе ЦИК и по него решение, колега Чаушев, 

защото времето тече. Това беше. Иначе изцяло съм съгласна с Вас и 

затова го поставих накрая в моето изложение предния път като взех 

думата, че следва да вземем решение и по това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, с оглед изказванията на членовете на Централната 

избирателна комисия, аз Ви предлагам да процедираме по следния 

начин. Господин С. от „Информационно обслужване” по 

заявлението да предостави каква информация се попълва – ако 
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имаме въпроси с оглед това, след което вече Централната 

избирателна комисия да обсъди какво трябва да се съдържа и ако е 

необходимо в писмен вид или по друг начин, да бъдат дадени 

указания, тъй като това са въпроси, които ще стоят пред 

Централната избирателна комисия, да ги приеме или обсъди. 

Ако има друго предложение, ако не – ще го подложа на 

гласуване и оттук нататък да вървим по първия ред как се попълва, 

какво се попълва и така нататък. 

Има ли други предложения? Ако няма, процедура на 

гласуване на този ред, за да можем да сме ефективни в работата си. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

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

Господин С., да представите само визуализацията и ако има 

въпроси към нея – какво включва тя. 

(Представителят на „Информационно обслужване”                   

А. С. представя визуализация на електронното заявление.) 

А. С.: Това, което виждате на екрана, е заявлението във вида, 

в който е прието като изборна книга от Централната избирателна 

комисия.  

Директно започвам по полетата, така както вече сме ги 

демонстрирали, като ще казвам за всяко едно какво правим като 

проверка. 

В първата част се въвеждат лично име, бащино, фамилно и 

ЕГН, като тези имена са по документ за самоличност и за връзката 

дали лице с това ЕГН има такова лично, бащино и фамилно име се 

прави в ГРАО проверка след подаване на заявлението в 

автоматизиран вид. 

Следващата част на заявлението е документ за самоличност, 

който е номер на документа за самоличност – той може да бъде 
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лична карта и паспорт, и дата на издаване на документа. Разбира се, 

орган на издаване и постоянен адрес по лична карта. 

Това, което ние проверяваме, е дали съществува свързаност с 

това лице такъв издаден номер на документ за самоличност и дали 

датата на издаване на този документ за самоличност е тази, която е 

посочило лицето. Към момента няма проверка дали тази дата е назад 

във времето или колко назад е във времето – дали е 10 години, дали 

е три години и така нататък. Това е вследствие от разговорите, които 

проведохме. Но, разбира се, имаме пълната готовност да направим 

всяка една промяна – каквото си решим.  

Обръщам внимание на населеното място, тъй като в 

регистрите на ГРАО, в които проверяваме, адресът на лицето е 

изписан в пълната си форма с град, населено място, улица, булевард, 

квартал и така нататък, а пък на личната карта, тъй като там мястото 

е ограничено по технически причини, системата „Български 

документ за самоличност” използва съкращение на някои от тези 

адреси. Ние тук в течение на времето сме разработили алгоритъм, 

който да не проверява в детайли. Примерно като номерата – дали е 

точно апартамент № 1, или апартамент № 2, дали е „генерал 

Гурково”, както е примерът тук, или „ген. Гурково”. Опитали сме се 

максимално да опростим нещата, така че да може да имаме някаква 

формална проверка на адреса, но тя да не бъде точно както е 

изписано в ГРАО.  

Съответно в следващия раздел имаме информация за контакт, 

който е имейл и адрес на пребиваване. Тук формална проверка няма 

и каквото и да въведе човекът или да не въведе, защото, както 

виждате няма тази червена звездичка, която прави полето 

задължителна. Няма да му бъде непотвърдено заявлението на лицето 

по този начин, няма да му бъде върнато. 

Последната част е място за гласуване, където желае да 

гласува лицето, където си избира държава по списъка, и примерът 

със звездичката, където все още стои забележка примерна, която, 

разбира се, ще махнем. И населеното място, което е съответно – 



 9 

посолствата, постоянните представителства и възможността да 

добави ново място към държавата. 

В момента за целите на демонстрацията сме оставили 

единствено в Австрия да се добави ново място за гласуване, защото 

знаем, че има държави, които отказват да регистрират избирателни 

секции извън дипломатическите и консулските представителства. 

Останалите – за този вид държави, ето така се избира само съответно 

нашите места. Трябва да знаем къде да отпушим, грубо казано, 

възможността за добавяне на ново място или по принцип да ги 

оставим в момента да добавят навсякъде и съответно когато ни 

подавате информация за това къде да спрем възможността за 

разкриване на секции извън тези представителства след решение на 

Комисията да го затворим.  

Естествено, отдолу е контролният код, който е поставен тук, 

за да попречи автоматизирано чрез компютър някой да напълни 

базата, да въведе много информация, която да затрудни работата на  

комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин С. 

А. С.: Може би да довърша само                                                    

за потвърдените и непотвърдените заявления. Подаваме само 

съответно държавата в тези списъци и мястото заедно с името на 

човека и по какъв канал е подадено – онлайн или подадено на 

хартия. След като ни ги подадете в списъка с непотвърдените по 

азбучник излизат имената. Само искам да обърна внимание, че този 

списък на непотвърдените заявления, ако едно лице направи, да 

кажем, три опита и на третия опит успее да си подаде успешно 

заявлението, тук ще има в списъка на непотвърдените три записа, 

защото няма как да знаем това едно и също лице ли е, ако е писало 

едно и също ЕГН. Защото това е начинът за идентифициране на 

човека. 

В момента, в който, ако си е писал ЕГН-то, но е сбъркал, да 

кажем адреса, или си е объркал името и фамилията – ако е с тиренце, 
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без тиренце, според това как е в ГРАО, и трите, които са подадени 

като непотвърдени, те ще отидат в потвърдените. На практика това 

са подавания, нали, които са отделни заявления. Така че този списък 

на практика след попълването му ще се прехвърля тук, ако лицето 

продължи, успешно успее да подаде в края на краищата заявлението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин С. 

Имаме ли въпроси? Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Моите въпроси касаят проверките, 

които извършвате на личните карти. Доколкото разбрах, Вие 

проверявате дали има издадена такава лична карта и дали тя е 

издадена на точно това лице, което се е заявило по-горе. Така ли е? 

А. С.: Да, когато подадем запитване по ЕГН                                           

към ГРАО, ГРАО ни връщат за това лице наличната в техните 

масиви информация, които са: три имена, документ за самоличност, 

в случая лична карта, орган, който я е издал и дата на издаване. Ние 

проверяваме от тези полета – по ЕГН-то. Това е водещото, за да го 

идентифицираме. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: А не се проверява за валидност на 

личната карта. 

А. С.: Не, проверяваме дали датата на издаване е тази, която е 

подадена от лицето и записано от ГРАО.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Имате ли възможност да проверите за 

валидност на личния документ?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Арнаудов, аз мисля, че това не е техен въпрос.  

А. С.: Чрез ГРАО можем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чрез ГРАО 

Централната избирателна комисия проверява.  

Колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще се върна на списъка за 

непотвърдените, защото там, доколкото схванах, ще вървят два 

потока – както по електронен път, така и по хартия. Правилно ли Ви 



 11 

разбрах. Затова започваме по тези разграничения. Не видях и 

причина. После, има един тънък момент. Човекът, подал по хартия, 

къде да си търси – какво е станало с цялата работа? Това е.  

Горе в списъка на непотвърдените заявления, ако ще вървим 

по този начин – Списък на непотвърдените заявления, подадени по 

електронен път и чрез писмено заявление, текстът да е уточнен поне 

горе. Може да е дълъг, но по-добре да е ясно за какво иде реч, а не 

въобще. Ако ще тръгне по тази линия. 

С една дума предложенията ми са следните. В този списък 

ясно да уточним за какво иде реч и за подадените на хартия, и за 

електронните, и задължително горе, в антетката, да се уточни това и 

задължително да се посочи и причината за непотвърждаване. Това са 

ми предложенията. 

Освен това може би е добре да се предвиди – и там в първите 

квадратчета, ако има някакви проблеми, да се оцветява в червено. В 

червено – съответното, че нещо не е добре. Както е и в банките, нали 

така? Отдолу се появява едно надписче – имате проблемче тук и тук, 

в указателен текст и святка в червено. Тъй и тъй ни научиха вече с 

тази ситуация горе-долу, да минаваме тъкмо по този път, за да не се 

разкарваме по канцеларии. Нали това е идеята? Аз също не съм 

любител, обаче просто ме научиха. Облекчават обаче.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега С. 

А. С.: Последното за оцветяването всъщност – аз го казах – го 

правим. Ето така. (Показва на видеоекрана.) Аз просто цъквам така, 

то показва в червено какво не е попълнено в заявлението. Така че 

това също сме се опитали да го направим. Аз мисля, че това беше 

предложение на някои от предходните избори – разбира се, много 

добро, защото хората по този начин успяват да се ориентират като 

навсякъде. Така че това е реализирано преди известно време. 

От гледна точка на причината за непотвърждаване на 

заявлението – да, можем да реализираме в кои полета е имало 

несъответствие с изключение на това, ако не е въвел единен 

граждански номер. Тогава на практика ние не можем да открием 
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лицето и тогава можем…, да всъщност – ЕГН-то липсва, грешно 

ЕГН. Да, това можем да го реализираме. 

Както виждате в списъка с потвърдените заявления, както 

казвам, по какъв път е пристигнало – така в скобички онлайн, те и 

двете са онлайн, защото тествахме онлайн заявленията. Може и в 

непотвърдените също да добавим по какъв път е, така че да може да 

се ориентира човекът – дали ще си открие имената в съответната 

държава и населено място или ще си открие имената по азбучника, 

който сме реализирали в секцията за непотвърдените. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин С. 

Тоест технически това може да бъде реализирано, след като 

Централната избирателна комисия вземе необходимото решение.  

Други въпроси имаме ли? Не виждам вдигнати ръце. 

Ще помоля господин С. да остави Централната избирателна 

комисия да продължи работата си в тази връзка с молба, ако е 

необходимо, отново да поискаме информация, която е. 

(Представителят на „Информационно обслужване” А. С. 

излиза от залата.) 

Уважаеми колеги, след като получихме и тази допълнителна 

информация във връзка с техническата възможност за 

осъществяване на всички онези въпроси, които ние поставихме, 

оттук нататък остава Централната избирателна комисия да обсъди 

въпросите, които все още остават открити по отношение на 

проверките и от това да можем да вземем решението за стартиране 

на електронното заявление за подаване за гласуване извън страната 

като въз основа на нашето решение да можем да информираме 

нашия партньор „Информационно обслужване” за това, което е 

необходимо да бъде направено от техническа гледна точка, за да 

може да бъде активирано заявлението максимално бързо. 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка във вътрешната 

мрежа от вчера има таблица, която обективира информация от 
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Министерството на външните работи по отношение на държави с 

риск.  

В този смисъл, господин председател, ще поискам почивка за 

запознаване, колегите да са наясно. Все пак като взимаме решенията, 

да се запознаят с информацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Давам почивка от половин час. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, във връзка с подготвянето на необходимите документи в 

точка първа от дневния ред от колегата Ганчева преминаваме към 

точка втора от дневния ред. Колега Иванова, заповядайте. 

 

Точка 2. Искания за изплащане на възнаграждения на 

общински избирателни комисии.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз ще Ви докладвам 

четири искания за изплащане на възнаграждения на общински 

избирателни комисии, тъй като и четирите са от Общинска 

избирателна комисия – Исперих. Ще кажа само за протокола, че са с 

вх. № МИ-27-20; МИ-27-20/1; № МИ-27-20/2; № МИ-27-20/3, 

всичките от 4 февруари 2021 г. 

Първото искане за проведено заседание на комисията на 

19 януари 2021 г., на което е било разгледано препратеното по 

компетентност от Централната избирателна комисия писмо с 

приложен сигнал за допуснати нарушения на разпоредбите на 

Изборния кодекс. Присъствали са на заседанието: председател, 

заместник-председател, секретар и членове. Към преписката са 

приложени и съответните протоколи, взети са от комисията 

решения. Същото искане е окомплектовано със счетоводна справка и 

с контролен лист за извършване на предварителен контрол от 
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финансовия контрольор. Тоест налице са всички необходими 

документи, съгласно наше решение. В този смисъл предлагам за 

проведеното заседание на комисията да бъде изплатено 

възнаграждение в размер на 714,21 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Иванова. 

Колеги, чухте доклада. Ако няма други предложения, 

процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

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

КАТЯ ИВАНОВА: Следващото искане е за изплащане на 

възнаграждение, както Ви казах, на ОИК – Исперих. На това 

заседание, което се е провело на 21 януари 2021 г., всъщност с 

определение за докладчик в предходното заседание е докладвал във 

връзка с извършени проверки по повод постъпилия сигнал. Отново 

има приложени документи – протокол от проведеното заседание, 

като и взетите решения. Има счетоводна справка и контролен лист. 

Тъй като комисията е заседавала в същия състав, претенцията за 

5изплащане на възнаграждение отново е 714,21 лв., която сума 

предлагам да бъде изплатена на членовете на комисията в Исперих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 

Процедура по гласуване. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня Цанева); 

против – няма. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, третото искане е във 

връзка с проведеното заседание на ОИК – Исперих, на 25 януари 

2021 г., на която същата е разгледала получен сигнал-жалба отново 
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за допуснати нарушения на Изборния кодекс. Жалбата е подадена от 

Ф. Д. К. и отново е за евентуално нарушение по                           

чл. 41, ал. 3 ЗМСМА по отношение на кмет на кметство от община 

Исперих. 

Колегите са заседавали в състав – председател, заместник-

председател, секретар и 9 членове, приели са необходимите 

решения, има протокол от заседанието, има счетоводна справка и 

контролен лист. Предлагам да им изплатим възнаграждение за 

проведеното заседание в размер на 714,21 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Иванова. Няма други 

предложения.  

Процедура по гласуване. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня Цанева); 

против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Иванова, 

имате ли друг доклад в тази точка? 

КАТЯ ИВАНОВА: Да. 

Последното искане от ОИК – Исперих, е за проведено 

заседание на 27 януари 2021 г., на което са присъствали: 

председател, заместник-председател, секретар и 6 членове. Във 

връзка с предходните постъпили сигнали за евентуална 

несъвместимост по отношение на кметовете на четири населени 

места-кметства в община Исперих са разглеждани въпроси, свързано 

с искане на обяснение, с изпращане на писма за изискване на 

официална информация от компетентните органи с оглед на това да 

могат колегите да се произнесат по постъпилите жалби и сигнали. 

Преписката е окомплектована изцяло съобразно изискванията на 

наше решение. Има счетоводна справка и контролен лист. 



 16 

Предлагам за това заседание на комисията да бъде изплатено 

възнаграждение в размер на 497,42 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Иванова. 

Има ли други предложения? Не виждам вдигнати ръце. 

Процедура по гласуване. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня 

Цанева); против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад 

имате ли?  

КАТЯ ИВАНОВА: Не, нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви. 

Преди да преминем към доклад относно точка Разни за 

протокола само да обявя, че в началото съм направил грешка – 

колегата Солакова присъства на заседанието, като обявих, че тя 

също е в отпуск. 

Преминаваме към точка трета от дневния ред. Колега 

Войнов, заповядайте. 

 

Точка 3. Разни. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо, вх. № ЦИК-00-501 от 

5 февруари 2021 г. Писмото е от F-Secure Product Bulletin и с него ни 

информират, че версия 1.6.18 на Protection for Salesforce е достъпна и 

се препоръчва на клиентите за надграждане при първа възможност. 

Предлагам с писмото да бъде запознат експертът по информационна 

сигурност за действия по компетентност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Войнов. 

Процедура по гласуване. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня Цанева); против – 1 

(Севинч Солакова). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. 

Господин председател, уважаеми колеги! С вх. № НС-02-9 от 

5 февруари 2021 г. е приемо-предавателния протокол, с който 

Народното събрание е предало на Централната избирателна комисия 

ключ за помещенията, където ще се извършва приемането на 

партиите и коалициите за регистрациите в изборите за народни 

представители. Докладвам го за сведение. Описано е в двете 

помещения какво има и че съответно оборудването е предадено в 

добро състояние. 

Второто нещо, което исках да докладвам, е също в папка от 

вчера. С вх. № НС-01-8 от 5 февруари 2021 г. Това е заповедта на 

председателя на Народното събрание относно влизането в сградата и 

във връзка с подаването на документи за регистрации на партии и 

коалиции. Описано е, че максималният брой лица, които могат да 

влизат едновременно е 4, за сведение също на Централната 

избирателна комисия. 

Отново във вчерашна папка с вх. № ЦИК-09-38 – има 

постъпила докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация” с предложение за сключване на граждански 

договор с лице, което да подпомага ЦИК в процеса на извършване 

на регистрациите. Става въпрос за лицето К. П. Има и качен            

проект на граждански договор, в който в предмета на дейност, са 

описани дейностите във връзка с регистрациите на партиите и 

коалициите, регистрациите на наблюдатели и анкетьори, като 

предложеният период е от 8 февруари до 15 април. Сумата, 
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предложена в договора, е същата, както при другите граждански 

договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението – да бъде сключен договор с господин 

К. П. с оглед подпомагането групата по регистрация на партии и 

коалиции и осъществяването на всички дейности, свързани с това. 

Така както беше докладвано от госпожа Дюкенджиева. 

Процедура по гласуване. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня 

Цанева); против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви за 

сведение. От община Левски сме получили информация за броя на 

избирателите. От същата община сме получили и информация за 

подадена заявка за броя на бюлетините за отпечатване до 

Печатницата на БНБ. Това е във връзка с частичните избори за 

кметове на 28 февруари 2021 г. Информация за избирателите сме 

получили и от община Камено.  

От община Троян сме получили информация за броя на 

отпечатаните бюлетини. От община Мъглиж по същия начин е 

постъпила такава информация, включително с броя на бюлетините, 

както и противоепидемичните мерки, утвърдени със заповед на 

кмета – изпълняващия длъжността „кмет”. 

Колеги, за сведение Ви ги докладвам, няма да ги докладвам а 

обобщаване, защото това затруднява администрацията. Тя го 

извършва така или иначе. 

Докладвам Ви за сведение писмо, което сме получили и от 

община Аксаково, отново във връзка с частичните избори за 

28 февруари 2021 г. – броят на избирателите. Закъсняха кметовете на 
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общини, не си изпълниха в срок – тези, които сега ги докладвам, за 

броя на избирателите, затова се наложи да се снабдим с тази 

информация от ГД „ГРАО”. 

Докладвам Ви писмо от община Варна – район „Владислав 

Варненчик”, за отворено помещение във връзка с изтеклия срок за 

съхранение на изборните книжа. Това е всъщност искане за отваряне 

на запечатано помещение във връзка с изтекъл срок за съхранение на 

изборни книжа от местните избори през 2015 г. и Националния 

референдум. С оглед на това, че Решението на ЦИК включва и това 

условие, при наличие на което кметът на общината следва да отвори 

запечатаното помещение при спазване на изискванията и след това 

да предостави на ЦИК протокола, както и копие от заповедта за 

сформирането на комисията и възлагането на задачите. 

Предлагам Ви да гласуваме писмо, с което да уведомим 

кмета, че не се налага изрично нарочно решение по повод на 

неговото искане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Солакова. 

Уважаеми колеги, чухте предложението на колегата 

Солакова – да бъде изпратено писмо до кмета на община Варна – 

район „Владислав Варненчик”. 

Има ли други предложения? Няма. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня 

Цанева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви препис от 

Решение № 91 на Министерския съвет от 3 февруари 2021 г. Моля да 

се запознаете във вътрешната мрежа – № НС-03-9 от 5 февруари. 

Става въпрос за допълнение на Националния план за ваксиниране 
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срещу COVID-19 в страната, който план е приет с 

Решение № 896/2020 г.  

В тази връзка имаме и писмо от господин Томислав Дончев – 

заместник министър-председател, за създаване на раздел „Избори” в 

Единния информационен портал за COVID-19. Във връзка с 

подготовката, организацията и произвеждането на изборите в този 

портал ще има информация и относно изборите. Моля да се 

запознаете. Неговото писмо е № НС-03-10 от 5 февруари 2021 г.  

Копия и от двете писма ще бъдат оставени в зала и ще бъде 

обособена папка, тъй като тя може би ще бъде важна в определен 

момент и за нас, включително за предоставяне на такава 

информация на районните избирателни комисии и на секционните 

избирателни комисии. Това е. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Солакова. 

В тази точка има ли дружи желаещи да докладват? Да, 

госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

известния от Електронната система на ЦАИС ЕОП, с която ни 

уведомяват, че на 4 февруари е публикувана процедурата, която 

одобрихме за аудиовизуалните произведения. Това е № ЦИК-06-3p. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Други доклади в тази точка има ли? Колега Бояджийски, 

заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.  

Ще докладвам едно писмо от 3 февруари 2021 г., вх. № ЦИК-

06-6-24 от Христо Иванов  като съпредседател на „Демократична 

България – Обединение”. Предлагам го за запознаване на членовете 

на Централната избирателна комисия и ако прецените, да се разгледа 

в съответните групи – „Машинно гласуване”, а ако трябва, и в 

„Методически указания”. Защото тук в него той пише, че са се 

запознали с методиката на DAEWOO, BIM и BIS, по която ще се 
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удостоверява съответствието на машините с изискванията на 

Изборния кодекс и техническата спецификация на ЦИК. В тази 

връзка предлагат ред, по който работата на тези три институции, 

органа, да бъде допълнена от външни експерти. В това число на 

партии и коалиции, участващи в изборите.  

Също така засяга въпроса с електронната обработка на 

резултатите от гласуването, която възлагаме на „Информационно 

обслужване”, като казва, че практиката да се качват на интернет 

страницата на ЦИК сканирани протоколи и отворени данни от 

изборите позволявала постфактум проверка. Той иска информацията 

от флаш паметите да бъде публикувана в реално време, след 

обработката в районните избирателни комисии. Предлагам колегите 

да се запознаят. Аз не се чувствам компетентен да дам в момента 

някакво становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, с оглед 

подготвянето на писмата в точка 1 – Доклад относно гласуването 

извън страната, ще изчакаме докладчика, за да може да бъдат 

изготвени, поради което давам 15 минути почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

По точка първа от дневния ред. Колега Ганчева, 

заповядайте. 

 

Точка 1. Доклади относно гласуване извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги! С оглед обсъжданията, които бяха направени днес, 

предстои Централната избирателна комисия да вземе решение въз 

основа на тези обсъждания.  Доколкото стана ясно от първата част 

на заседанието, ние нямаме различия по отношение на въпросите, 
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които възникват с обработката на заявленията за гласувания 

гласуването извън страната, независимо от начина, по който те 

постъпват в ЦИК – дали писмено на хартия, или чрез формата, която 

в най-скоро време е бъде активирана на нашата интернет страница, а 

именно електронното заявление за гласуване гласуването извън 

страната. 

Само че преди да започна с конкретните решения, ще Ви 

предложа едно писмо до ГД „ГРАО”, с което да поискаме от ГД 

„ГРАО” въз основа на споразуменията и договорните отношения,  

които имаме с тях, по отношение на достъпа ни до Регистъра на 

населението „Национална база данни „Население” да бъде 

предоставен такъв достъп на „Информационно обслужване” чрез 

нашия достъп, да бъде разрешен, за да може да станат възможни 

проверките на данните и избирателните права на заявителите по 

заявленията за гласуване гласуването извън страната.  

Не е написано писмото, но аз го изчетох – с писмото да 

обективираме молба ГД „ГРАО” въз основа на достъпа, който ние 

имаме, до Регистъра на населението „Национална база данни 

„Население” за упражняване на правомощията на ЦИК, които тя ще 

възложи на „Информационно обслужване”, а именно за извършване 

на проверки по чл. 17 във връзка със заявленията за гласуване 

гласуването извън страната, да предоставят такъв достъп на 

„Информационно обслужване”. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Чрез ЦИК. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, да – чрез ЦИК, аз го казах – чрез 

ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да. 

Процедура по гласуване на изпращането на писмо до ГД 

„ГРАО”. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 

(Александър Андреев, Кристина Стефанова, Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 
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Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня Цанева); 

против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във вътрешната мрежа е писмо до 

господин Ивайло Филипов – директор на „Информационно 

обслужване”, с копие до господин С.– директор на съответната 

дирекция в „Информационно обслужване”, не така, както е посочен 

в проекта на писмото.  

Преди да гласуваме това писмо, ще помоля да вземем 

протоколните решения, а именно да одобрим визуализацията или 

формата на електронно заявление за гласуване извън страната, която 

е постъпила като скрийншотове и както беше презентирана и днес в 

открито заседание със съответния входящ номер, който съм Ви 

докладвала, а именно, че следва да се визуализира и посочи в 

списъка на потвърдените заявления дали заявлението е постъпило на 

хартия или съответно е постъпило онлайн или чрез електронната 

форма на нашата интернет страница, когато тя бъде активирана. 

Другата забележка е, в случай че заявлението за гласуване 

извън страната, което е подадено независимо по кой от начините, е 

непотвърдено да се визуализира във формата, на която ще публикува 

списъка на непотвърдените заявления, причината за 

непотвърждаването, да е видна причината за непотвърждаването. 

Моля за протоколно решение да одобрим така представената 

ни форма както на скрийншотовете, така както беше презентирано и 

със съответните забележки и да обективираме молба към 

„Информационно обслужване” веднага след програмирането на тези 

забележки същата форма в цялост да бъде изпратена в ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа текста на писмо, разбира се, 

с корекцията, която ще бъде направена в началото, за която колегата 

Ганчева спомена. Вижте по самия текст на писмото дали имаме 

нещо допълнително, което трябва да бъде уточнено. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Господин председател, аз исках да 

ги гласуваме като протоколни решения в писмото и след това да 
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гласуваме цялото писмо. Така сме правили винаги, но ако Вие 

предлагате друг начин, няма проблем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз нямам 

против – да го подложим на гласуване тогава и на отделни 

протоколни решения, но ако се обединяваме около текста и какво да 

включва той, мисля, че няма пречка. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Протоколни решения в смисъла на 

това, което изложих. То касае вторият абзац от писмото и формата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Колеги, процедура по гласуване на предложението на 

колегата Ганчева. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня Цанева), 

против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да гласуваме протоколно 

решение, че възлагаме извършването на проверка на данните от 

писмените заявления за гласуване извън страната и подадените чрез 

електронно заявление през интернет страницата на Комисията – след 

активиране на формата естествено, както и проверка на 

избирателните права на подателите съгласно обсъжданията на 

проведената среща в днешно заседание. И тук може би с оглед 

гласуваното писмо преди малко чрез достъпа на ЦИК до Регистъра 

на населението, който е чрез ГРАО – да добавим. Такова протоколно 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Ганчева. 

Има ли други предложения? Ако няма, процедура по 

гласуване. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 

(Александър Андреев, Кристина Стефанова, Бойчо Арнаудов, 
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Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); 

против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, сега въз основа на така 

представената таблица във вътрешната мрежа и държавите, както ги 

виждате, със съответната информация от Външно министерство, 

доколкото разбрах се обединихме за всички държави, които са тук и 

правя такова предложение, ако няма друго, да гласуваме протоколно 

решение да бъдат дадени като за всяка държава да има пояснителен 

текст, а със звездичка там, където има риск или военен риск, да има 

„рискова обстановка” от падащо меню, а там, където има постъпила 

информация за нецелесъобразност на разкриване на избирателна 

секция, да бъде даден така обяснителният текст, а държавата с 

особен статут да отпадне от списъка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Ганчева. Други 

предложения има ли?  

Процедура по гласуване. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня Цанева); 

против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И последно, колеги. 

За нуждите на обработка и проверка на писмените заявления 

за гласуване гласуването извън страната, които постъпват от ДКП-

тата чрез Външно министерство да приемем протоколно решение,  с 

което да помолим „Информационно обслужване” да ни посочи 

имейл адрес, на който да Ви бъдат изпращани данните за проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Чухте предложението. Процедура по гласуване. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – 

няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И писмото в цялост. То всъщност 

обективира всички протоколни решения, които гласувахме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, да гласуваме текста на писмото, така както е изготвено, с 

допълнението по отношението на предоставянето на достъп и 

данните от заявлението. 

Процедура на гласуване. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня Цанева); 

против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Друг 

доклад имате ли в тази точка? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако не възразяват колегите, имам 

още малко доклад в тази точка. 

Колеги, докладвам Ви писмо № НС-03-11 от 5 февруари 

2021 г. Това е писмо до Иван Найденов – Постоянен секретар на 

Министерството на външните работи: Администрацията на 

Министерския съвет винаги е отчитала необходимостта от 

достатъчно време за Министерството на външните работи при 

произвеждането на избори извън страната. Осигуряването на 

книжата и материалите за МВнР се изпълнява с приоритет – сочат от 

Министерския съвет в лицето на Веселин Даков. Молят да ги 

информират за очаквания брой секции, които ще бъдат открити 

извън страна за изборите представители на 4 април 2021 г., както и 



 27 

за контактите на служителите в МВнР, които ще отговарят за 

организационно-техническите дейности по изборите.  

Аз го докладвам за сведение и за предоставянето на 

ръководителя на работната група госпожа Солакова за взимане 

предвид при следващи въпроси и обсъждания в ЦИК с оглед тези 

въпроси. 

Колеги, само като входящи номера ще Ви докладвам 

информацията, която постъпва от задграничните представителства, 

която се обобщава, знаете, от сътрудниците и ще бъде взета под 

внимание тогава, когато ЦИК трябва да вземе решенията си. 

Вх. № НС-04-01-9/4 от 5 февруари 2021; № НС – 04-01-8/10 

от 5 февруари 2021 г. – за сведение и обобщаване. 

Колеги, връщам на доклад постъпилото писмо, вх. № НС-04-

01-15/2 от 4 февруари от 2021 г. Аз Ви го докладвах вчера в първата 

част на заседанието, за да се запознаете и да го върна на доклад, но с 

оглед натоварения дневен ред не остана време и го връщам отново. 

Припомням, че с това писмо от Министерството на външните работи 

господин Иван Найденов – Постоянен секретар, във връзка с наше 

писмо, изх. № НС-04-01-3/1 от 3 февруари 2021 г. Централната 

избирателна комисия е уведомила Министерството на външните 

работи, че следва да поиска съгласие на приемащата държава за 

произвеждане на изборите за народни представители от всяка 

държава, на територията на която се намират български граждани.  

Припомням, колеги, че това е, когато обсъждахме писмата по 

повод постъпили от лице, което се сочи като туроператор и мисля, 

че беше управител на туроператор във връзка с български граждани, 

които в изборния ден евентуално ще се намират на територията на 

Танзания. Министерството на външните работи сочи:  

На първо място, че не е налице законово задължение 

българските граждани в чужбина да уведомяват Министерството на 

външните работи, включително задграничните представителства на 

Република България за пребиваването си извън страната, предвид 

което такъв вид данни за всички държави, на територията на която 
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се намират български граждани, не се събират и не се съхраняват 

във Външно министерство. 

На второ място, ръководителите на ДКП-тата в съответствие 

с разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от Изборния кодекс вече са поискали 

съгласието на приемащите държави, където такова се изисква за 

образуване на избирателни секции в дипломатически и консулски 

представителства извън тях, тъй като приемат – сочат, че става 

въпрос за единичен случай, свързан с проявен интерес към гласуване 

от български граждани, които в изборния ден биха се намирали в 

Танзания. Сочат, че са създали организации, независимо че 

Република България няма акредитиран посланик за тази държава, да 

бъде поискано нейно становище относно възможността за 

образуване на избирателна секция. В хипотезата на евентуално 

подаване на достатъчен брой заявления за гласуване в Танзания, 

сочат, че биха възникнали следните допълнителни въпроси, които са 

съгласно писмото, а именно: Кой би бил компетентният орган да 

направи мотивирано предложение по смисъла на чл. 14, ал. 3 от 

Изборния кодекс за разкриване на избирателна секция? Кой би бил 

компетентният орган да издаде заповед за образуване на тази 

избирателна секция по смисъла на чл. 13, ал. 5, за която Република 

България няма акредитиран посланик? Кой би бил компетентният 

орган да изготви и подпише съответния списък за гласуване по 

чл. 31, ал. 1 от Изборния кодекс. Като в светлината на 

гореизложеното се обръщат към нас с молба за повторно обсъждане 

на въпроси от страна на ЦИК и формиране на становище по горните 

въпроси, отчитайки изложените съображения в настоящото писмо. 

Докладвам Ви го и предлагам – ще го обсъждаме ли, няма ли да 

обсъждаме и какво становище ще вземем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Ганчева. Писмото се 

намира във вътрешната мрежа от вчерашното заседание в папката на 

колегата Ганчева, мисля, че е с № НС-04-01-15/1 или 2. В тази 

връзка ние бяхме изпратили писмо, с което бяхме изразили нашето 
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становище. В случа поставените въпроси изискват отново да 

преразгледаме становището на Комисията. Тоест да изразим 

различно становище и да подложим отново на обсъждане въпроса. 

Колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, доколкото разбирам от 

становището, което е изпратено от Министерството на външните 

работи по т. 1, аз приемам позицията на Министерството на 

външните работи. А по отношение на т. 2 става ясно, че въпреки 

становището, което ни бяха изпратили с цел да съдействат на 

българските граждани, които евентуално биха били на територията 

на тази държава в изборния ден, в случая на хипотезата, че са 

подадени достатъчен брой заявления те са поискали становище на 

приемащата в кавички държава с цел осигуряване именно тези хора 

да осъществят правото си на глас и поставят въпроси, които са 

свързани чисто практически  организацията, които са в унисон със 

становището им, обективирано в писмото отговор, което им 

изпратихме по повод република Танзания, а именно, че когато нямат 

акредитиран посланик, това няма как да искат съгласие и няма как 

да бъде образувана секция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, ще изразяваме ли становище? Ще взимаме ли отношение по 

въпросите?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам на работна група да го 

обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предложението 

е да бъде отложено и да бъде разгледано на работна група. 

Колеги, в тази връзка остава да бъде обсъдено на работна 

група и след това Централната избирателна комисия да вземе 

решение по останалите в писмото въпроси. 

Други доклади има ли? 

Колега Ганчева, приключихте ли? Добре. 

Приключихме в точка 1. 
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Отиваме към точка трета от дневния ред. Колега 

Бояджийски, заповядайте. 

 

Точка 3. Разни. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. 

Ще докладвам докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация” в Централната избирателна комисия вх. № 09-35 е  

от 4 февруари 2021 г. Става дума за одобряване изпълнението на 

работата по гражданските договори на госпожа Ю., Г. и на господин 

Т. във връзка с поръчката за машините, след което да извършим 

плащанията по тях. Има отчети, има декларации. Има и налични 

средства по бюджета на ЦИК за извършване на плащанията, 

договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Бояджийски. 

Предложението е да одобрим докладната записка и да бъдат 

изплатени съответните възнаграждения въз основа на отчетите. В 

тази връзка те трябва да бъдат и приети. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само едно обяснение – 

контролният лист не е тук. Доколкото знам, след това ще се 

извърши. Тук са, както казах: отчети, декларации, договори, и 

госпожа директорката е записала, че по бюджета на ЦИК има 

налични средства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване на протоколно решение, с което да 

одобрим работата на външните експерти, които участваха в 

обществената поръчка за доставка на машини и извършването на 

дейностите на машинно гласуване, така както бяха изчетени от 

колегата Бояджийски и приемането на тяхната работа. 

Процедура по гласуване. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 
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Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма. 

Уважаеми колеги, има ли други желаещи да се включат? Не 

виждам такива. 

В тази връзка закривам днешното заседание, като насрочвам 

следващото заседание за понеделник в 10,30 ч.  

Благодаря, колеги, и приятна почивка! 

 

(Закрито в 13,05 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Андреев 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенограф: 

Катя Бешева 

 


