
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 284 

 

На 8 февруари 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно регистрация на инициативни 

комитети в РИК за участие в изборите за народни представители  на 

4 април 2021 г.  

  Докладва: Цветанка Георгиева 

2. Проект за определяне формата и структурирания електронен 

вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на 

независим кандидат за участие в изборите за народни представители  

на 4 април 2021 г.. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Проект на решение относно условията и реда за 

изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и 

материали при произвеждане на изборите за народни представители  

на 4 април 2021 г.. 

Докладва: Севинч Солакова 

4. Указания относно обработването и защитата на личните 

данни в изборния процес, приети съвместно от ЦИК и КЗЛД. 

  Докладват: Николай Николов, Ивайло Ивков 

5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

  Докладва: Цветанка Георгиева 

6. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

  Докладва: Николай Николов 
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7. Отговори по въпроси на граждани. 

Докладват: Николай Николов, Таня Йосифова, 

Ивайло Ивков, Силва Дюкенджиева 

8. Доклади по административни преписки. 

  Докладват: Севинч Солакова, Ивайло Ивков 

8а. Доклад – гласуване извън страната. 

  Докладва: Йорданка Ганчева 

9. Разни. 

Докладват: Таня Йосифова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски,  Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Георги Баханов. 

 

Заседанието бе открито в 10,55 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 8 февруари 2021 г.  

Във вътрешната мрежа виждате проект за дневен ред. Имате 

ли предложения за включване? 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, 

моля да бъде включена точка в дневния ред „Обсъждане на 

електронната форма на заявлението за гласуване извън страната“ и 
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ще помоля да бъде във втората част на заседанието с оглед това, че 

очакваме всеки момент партньорът ни да ни предостави 

техническото решение по повод забележките, които бяха обсъдени в 

събота на заседанието. Имам и свързани доклади пак във връзка с 

гласуването в чужбина – може би в тази точка да бъдат. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема  

госпожо Ганчева, включвам Ви като т. 8а – „Доклади относно 

гласуването извън страната“. 

Други желаещи да се включат?  

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Дневният ред се приема. 

Само да посоча, че колегата Баханов отсъства, тъй като е в 

отпуск. 

Преминаваме към точка първа от дневния ред. Госпожо 

Георгиева, заповядайте 

Точка 1. Проект на решение относно регистрацията на 

инициативните комитети в РИК за участие в изборите за народни 

представители  на 4 април 2021 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Колеги, докладвам ви проект на решение. Виждате го 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали.  

Предварително само да споделя, че текстовете от решението 

са напълно синхронизирани с текстовете от изборните книжа, които 

Централната избирателна комисия утвърди. Промени в процедурата 

няма. Предлагам ви да обсъдим решението и съответно да го 
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приемем, на база на което в утрешния ден ще внеса и проект на 

решение за регистрация на кандидатските листи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

госпожо Георгиева. Проектният № 4560. 

Предлагам да вървим страница по страница и, ако колегите 

имат допълнения, те да бъдат направени, след което да приемем вече 

текста на решението. По стр. 1, колеги! 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, само да кажа, че на 

стр. 1, където става въпрос за банковата сметка, добавяме 

„Банковата сметка, обявена на интернет-страницата на ЦИК в БНБ“. 

Това за по-голяма яснота. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: „За участие в 

изборите за народни представители  инициативните комитети внасят 

безлихвен депозит в размер на 100 лв. по банковата сметка на 

Централната избирателна комисия, открита в Българска народна 

банка.“ 

Колеги, по Раздел ІІ имаме ли още въпроси и предложения? 

Колеги, ако няма предложения по стр. 1, да преминем към стр. 2. 

Колеги, по стр. 2? Няма предложения. По стр. 3? Има ли 

предложения и допълнения по стр. 3? 

Уважаеми колеги, поради технически проблем няма 

излъчване в момента. За това прекъсвам заседанието за десетина 

минути с оглед да може да бъде възстановено излъчването, след 

което ще продължим с гласуването на текста на решението. 

 

(След прекъсването) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието. Беше отстранена техническата 

повреда.  

Стигнахме до края на проекта на решение, докладван от 

колегата Георгиева, а именно до стр. 3 – срокове за регистрация и 
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стр. 4. Колеги, имате ли допълнения или предложения относно 

текста на решението? Не виждам вдигнати ръце. 

Колеги, процедура по гласуване на проекта на решение за 

регистрация на инициативните комитети в районните избирателни 

комисии за участие в изборите за народни представители  на 4 април 

2021 г. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1995-НС. 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред. 

Колега Войнов, заповядайте. 

 

Точка 2. Проект на решение за определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъците на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в 

изборите за народни представители  на 4 април 2021 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

можете да видите проекта за решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъците на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в 

изборите за народни представители  на 4 април 2021 г. 

Това решение е аналогично на решението, което приехме 

миналата седмица, което беше за формата и структурирания вид на 

списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партии и 

коалиции. 
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Към решението има две приложения. Първото приложение е 

указание за попълване на списъка в структурирания вид на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за 

участие в изборите за народни представители. Второто приложение 

е самата таблица в екселски формат, в която трябва да се попълват 

имената на избирателите, подкрепящи независимия кандидат. 

По нищо не се различава решението от предишното. Така че, 

моля да бъде обсъдено и гласувано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте представянето на проекта на решение с проектен 

№ 4563 и съответно двете приложения – в едното са указанията, а 

другото е самата таблица, в която трябва да бъдат качвани. 

Колеги, започваме обсъждането на решението страница по 

страница. По стр. 1 имате ли предложения?. Извинявам се, то е от 

една страница. Уважаеми колеги, да погледнем и двете приложения. 

Имаме ли предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1996-НС. 

Отделно от това да гласуваме протоколно решение, с което да 

бъде качено на страницата съобщение във връзка с приложенията и 

указанията, които приехме, за качване в структуриран електронен 

вид на списъците на избирателите, подкрепящи независимия 

кандидат, така, както направихме и по отношение на партиите и 

коалициите. 

Процедура по гласуване. 
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред. 

Докладчик е госпожа Солакова. Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 3. Проект на решение относно условията и реда за 

изработване, доставката и съхранението на изборните книжа и 

материали при произвеждането на изборите за народни 

представители  на 4 април 2021 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е проектът на решение, който ние с 

протоколно решение на Централната избирателна комисия 

изпратихме до администрацията на Министерския съвет, тъй като 

съгласно Изборния кодекс Централната избирателна комисия трябва 

да определи условията и реда за изработка, доставка и съхранение на 

изборни книжа и материали при произвеждането на изборите, 

съгласувано с Министерския съвет. 

Във вътрешната мрежа ще намерите както проекта, какъвто е 

изпратен със съответната номерация, така и проекта, който е въз 

основа на писмо от главния секретар на Министерския съвет, в което 

има дадени две бележки. Предлага се в частта относно областните 

управители да се допълни тяхно задължение да осигуряват и други 

книжа и материали за обезпечаване работата на районните 

избирателни комисии и на общинските администрации. 

Другата бележка е по отношение на номерацията, която сега е 

малко по-различна, моля да обърнете внимание. В частта относно 

документите – формулярите, които трябва да бъдат подготвени от 

Министерството на външните работи. Всички дейности извън 
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печатите на секционните избирателни комисии – материалите сега 

по точката са по т. 5.1 и 5.3 – това са протоколите, респективно 

чернови на протоколи на секционните избирателни комисии и 

печатите на секционните избирателни комисии. Извън тези 

формуляри и материали Министерството на външните работи следва 

да обезпечи секционните избирателни комисии извън страната с 

книжа и материали. 

Това решение не включва машините и тяхното съхранение, 

тъй като по отношение на машините имаме процедура и сключен 

договор. Затова ви предлагам решението да обхваща единствено 

изработка, доставка и съхранение  на изборни книжа и материали, 

включително – макар и накратко – в началото на решението да 

посочим, че бюлетините се възлагат за отпечатване от Централната 

избирателна комисия на Печатницата на БНБ. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви, госпожо Солакова. 

Колеги, чухте доклада на госпожа Солакова по проекта за 

решение. Предлагам да бъде гледан страница по страница.  

Така че, колеги, по стр. 1 на проекта на решение. Колеги, има 

ли предложения? Не виждам. Преминаваме към стр. 2. Ако няма 

предложения по стр. 2, преминаваме към стр. 3.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, по стр. 3 имаме ли предложения? Няма предложения. 

Уважаеми колеги, преминаваме към стр. 4.  Не виждам желаещи за 

изказвания. 

Процедура по гласуване на решението. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 
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Решението има № 1997-НС. 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 

Колега Николов, заповядайте. 

 

Точка 4. Указания относно обработването и защитата на 

личните данни в изборния процес, приети съвместно от ЦИК и 

КЗЛД. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, представям на вашето внимание 

проект на указания относно обработването и защитата на данните в 

изборния процес. Това е един документ, който следва да е 

съвместен. Той се приема от Централната избирателна комисия и от 

Комисията за защита на личните данни.  

Трябва да отбележим, че проектът в основната си част е 

изработен от Комисията за защита на личните данни в един 

съгласувателен процес, в който участвахме и аз, и колегата 

Бойкинова. Тук обаче се отразяват основно идеи и принципи, които 

са заложени в Регламента за защита на личните данни и, разбира се, 

в националния Закон за защита на личните данни. 

Комисията за защита на личните данни е приела този 

документ на 28 януари 2021 г. със свое решение, прието на 

заседание, и ни е изпратила същия. Нека да го докладвам отново, 

макар че го докладвах в заседание с писмо с вх. № НС-23-4 от 

28.01.2021 г.  Отделно, като отделен файл, ни е изпратен отново 

същият материал с вх. № НС-23-5 от 04.02.2021 г. 

И двата материала съдържат трак чейндж, тоест, корекция в 

сравнение с действащи указания, които са приети през 2019 г. А 

иначе самият текст в окончателен вариант ще моля да видите и да се 

запознаете във вътрешната мрежа в папка с инициали „КЗЛД“ от 

днешно заседание, като първият материал, който е от около 14 

страници, бихте могли да видите и да се запознаете. 

Позволете, господин председател, накратко да представя 

корекциите в сравнение с действащите указания от 2019 г. 
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На стр. 1 във втория абзац се подчертава ролята на 

застъпниците и представителите на партиите и наблюдателите, а 

също на средствата за масово осведомяване във връзка с това, че те 

имат достъп и могат да обработват лични данни във връзка с 

участието им в изборния процес. В този контекст се подчертава, че 

те имат действащи права и задължения по обработката на лични 

данни. 

На стр. 2 от материала – аз следвам материала, който е с трак 

чейнджовете, аналогични са горе-долу и бройките и в материала без 

трак чейнджове – изрично са съкратени в сравнение с действащите 

правила множество текстове, които са натежали и вече нямащи 

значение с оглед на това, че по регламента се натрупа достатъчно 

практика. Също така тук изрично е посочено, че Изборният кодекс 

урежда само правата и задълженията на всички участници в 

изборния процес – партии, коалиции – а обработката на личните 

данни се извършва при спазване на правилата и на Регламент 

2016/679. 

По-нататък имаме във висока степен прецизиране на 

положението на отделните участници в изборния процес, които са 

посочени като администратори, като на стр. 6 по отношение на 

инициативните комитети изрично е посочено, че като 

администратор те не подлежат на регистрация по силата на новия 

регламент. Този текст е заличен. Заличен е и текстът, че 

избирателните комисии не подлежат на специална регистрация. 

Мотивът за заличаването на тези текстове е, че имаме един 

обобщават текст, в който се казва, че всички администратори в 

изборния процес са администратори екс леге и не подлежат на 

някаква специална регистрация. 

Сред частно-правните субекти на стр. 6 изрично е посочено 

„Информационно обслужване“ АД като администратор на лични 

данни във връзка с целите на изборния процес. 

По-нататък имаме изцяло нови или съществено 

прередактирани абзаци относно застъпниците, наблюдателите и 
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представителите на политическите партии относно средствата за 

масово осведомяване. Те са на стр. 7, като тук се отбелязват 

причините, поради които средствата за масово осведомяване имат 

качеството на администратори. Трябва да подчертая, че физическите 

лица, които са представители на администратора-партии и 

администратора–сдружение, а именно това са представителите на 

партиите и на наблюдателите като представители на съответните 

сдружения, от една страна, и физическите лица, които са 

представители на средства за масово осведомяване в изборния 

процес, а именно журналисти, оператори и т.н. 

На тази стр. 7 се сочи изрично, че те имат най-ниското, бих 

казал, ниво и характеристика на обработващи лични данни, а именно 

такива по чл. 29 от общия регламент, което означава, че те са пряко 

подчинени на своите администратори. Тези физически лица нямат 

качество на администратор, нямат качество и на обработващ лични 

данни, който при нарушение на регламента поема всички санкции 

като администратор на лични данни. Те са с този най-нисък статут, 

бих казал аз. 

По-нататък това, което е същественото, е, че отиваме 

директно на стр. 13 – 14. Тук искам да обясня, че се създава нова 

точка 9 „Обработване на лични данни чрез видеозаснемане и/или 

разпространение, запис и/или предаване на живо“. 

Моля да се запознаете с този нов текст. Мотивът, който 

получихме като информация за създаването на този текст, е, че 

образът на участник в изборния процес, от една страна, и от друга 

страна, разбира се, неговият глас, като звуково изражение имам 

предвид,  представлява лични данни, което следва да се ползва от 

съответната защита. Това, което е същественото, е, че тук двата типа 

представители, от една страна, на партиите и на сдруженията, от 

друга страна, на медиите, получават различен статут и различна 

възможност за участие в изборния процес, продиктувана от 

обстоятелството, че съгласно чл. 25з от Закона за защита на личните 

данни медиите се ползват с привилегии при обработката на личните 
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данни и продиктувани от обстоятелството, че всъщност са различни 

целите, с които представителите на партиите и наблюдателите от 

сдруженията обработват лични данни в сравнение с 

конституционните функции и задачи, които медиите, средствата за 

масово осведомяване и техните представители поемат имат и 

осъществяват в рамките на изборния процес.  

Това е причината за различните възможности, които са 

представени в тази т. 9. 

Накрая другата корекция, която е съществена, се съдържа на 

стр. 15. Там са заличени всички абзаци във връзка с Регламент 

№ 1141/2014 г. на Европейския съюз, дотолкова, доколкото той вече 

е изгубил значение и няма отношение не само към изборния процес, 

но и към всички останали опции. 

Това накратко са съвместните указания. Отново да кажа, че 

този документ е приет от Комисията за защита на личните данни на 

28 януари 2021 г. На същата дата или малко по-късно ни е изпратен 

и стои на нашето внимание като тип съвместен документ. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Бойкинова, имате ли нещо, което бихте желала да добавите във 

връзка с представянето?  Нямате.  

Така или иначе, по силата на чл. 57 ние сме длъжни да 

приемем тези съвместни правила с Комисията за защита на личните 

данни, а именно това е изменението на т. 49 на чл. 57, ал. 1 от 

Изборния кодекс – че с комисията се приемат съвместни указания 

относно обработването им и се качват на интернет-страниците на 

двете комисии. 

Колеги, как предлагате – да вървим страница по страница да 

обсъждаме или новите моменти, които бяха отбелязани от страна на  

господин Николов – само тях, защото в останалата част, разбира се, 

те покриват и досегашните правила, които бяха приети и посочени 

във връзка с изборите за членове на Европейски парламент от 
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Република България, когато ние за първи път трябваше да приложим 

новия текст на разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 49. 

Кажете, колеги? Страница по страница вървим? Добре. По 

стр. 1? Имаме ли предложения? Стр. 2, колеги! По стр. 2 не виждам 

предложения. По стр. 3! 

Уважаеми колеги, тъй като беше поставен въпросът, че все 

пак те са съвместни и, така или иначе, включват и това, което е 

уредбата на защитата на личните данни съгласно Регламент 

2016/679 – общият регламент, което попада в компетентността на 

Комисията за защита на личните данни, възникна предложението с 

оглед и това, че те преди време бяха публикувани и бяха 

представени в работна група, бяха обсъдени, да видим имаме ли 

допълнения или предложения с оглед текста. Ако не, да ги гласуваме 

с протоколно решение и да бъдат качени, съответно да уведомим 

Комисията за защита на личните данни за нашето протоколно 

решение. 

Имаме ли предложения по тях?  

Заповядайте, колега Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз, тъй като не съм бил на това 

работно обсъждане и може би съм само аз, не съм се запознал с този 

документ от 19 страници. Ако колегите се чувстват готови да го 

приемат, аз нямам нищо против. Аз обаче не бих гласувал по такова 

нещо, тъй като не съм се запознал с него.  

Предлагам да се даде малко срок, ако е възможно, да се 

запознаем, за да мога поне аз лично да участвам пълноценно в 

обсъжданията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, колегата 

желае да направим отлагане. Ще го отложа за следобедната част на 

заседанието. 

При това положение, колеги, преминаваме към точка пета от 

дневния ред. Госпожо Георгиева, заповядайте. 

 

Точка 5. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам искане за 

изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна комисия –

Червен бряг, за едно дежурство, осъществено от председател, 

секретар и член на комисията, на което са извършени 

организационно и организационно-технически дейности, а именно 

получено е решение на КПКОНПИ, извършена е годишна 

инвентаризация от страна на общинската администрация – Червен 

бряг, на имуществото, предоставено на Общинската избирателна 

комисия в помещението за работа, входирани са всички, постъпили 

по електронната поща писма, и други подобни дейности. 

Сумата е в рамките на 174,23 лв. 

Предлагам ви с протоколно решение да я утвърдим за 

Общинска избирателна комисия – Червен бряг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Георгиева. Има ли други 

предложения? 

Ако не, процедура по гласуване на възнаграждението на 

ОИК – Червен бряг. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Предложението се приема. 

Преминаваме към точка шеста от дневния ред. Колега 

Николов, заповядайте. 

 

Точка 6. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Колеги, докладвам ви едно заявление, което е 

постъпило на 25.01.2021 г., с шест въпроса от страна на госпожа Н. 

М. То е с вх. № ЦИК-16-3 от 25.01.2021 г., както                                  
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казах. Представям го днес, защото четири от шестте въпроса бяха 

пряко свързани с нашето решение, което приехме в петък, относно 

компютърната обработка на данните от гласуването на 

предстоящите избори за народни представители. 

Представил съм кратък отговор, който е на вашето внимание. 

Това, което е същественото, е, че е зададен всеки един въпрос 

в това писмо. Разбира се, след въпроса е даден и кратък отговор от 

по едно изречение на всеки. Използвам обаче формулировката, 

която вече определихме в някои подобни запитвания по ЗДОИ, а 

именно, че фактически самото заявление гражданката го е 

определила като заявление по ЗДОИ. Това е нейно решение.  

Във връзка с първия въпрос, който е поставила – кога е 

извършено удостоверяването на съответствието на Приложение № 1 

– това е във връзка с отминалата процедура за възлагане на 

обществена поръчка по машинното гласуване – удостоверяваме, че с 

конкретни писма от септември месец сме поискали становище на 

ДАЕУ. Това становище ни е предоставено на 25.09.2020 г. и са 

съобразени изцяло изискванията на цитираните от госпожата 

подзаконови нормативни актове. Това - на първо място. 

На второ място, относно начина, по който ще бъде определен 

преброителят на предстоящото гласуване и в тази връзка 

спецификация и задания по повод на този преброител, предлагам да 

отговорим, че „Информационно обслужване“ АД е определено за 

извършващ компютърната обработка на данните съгласно чл. 57, 

ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс, а също така допълнително 

изискванията към организацията, към технологията на 

компютърната обработка сме ги определили с Решение № 1990 от 

05.02.2021 г., което вече е публикувано на нашия сайт. 

На трето място – „Предвидено ли е всички авторски и сродни 

права върху съответните компютърни програми и т.н. с предмет на 

възлагане по чл. 57, ал. 1 да възникнат за ЦИК в пълен обем?“ – 

отговорът, който даваме, е, че по чл. 57, ал. 1 има няколко десетки 

процедури. Не се конкретизира за коя процедура става дума. В 
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контекста на втория и на четвъртия въпрос, ако става дума за 

процедурата „компютърна обработка на данните“, реферираме към 

т. 11 на вече приетите изисквания за организация и технология на 

компютърната обработка. Съгласно т. 11 Централната избирателна 

комисия получава авторските права върху разработените въз основа 

на този конкурс софтуер, пълната документация към него и цялата 

информация, отнасяща се до отчитане на резултатите. 

Четвъртият въпрос е: „Притежава ли ЦИК положения 

софтуер, който се ползва в системите?“. Този отговор във всички 

случаи е положителен. Но на този етап ме можем да го твърдим 

окончателно, тъй като предстои да се сключи договор. Все още не е 

сключен такъв договор с „Информационно обслужване“ АД и сме 

изцяло във всички срокове за това, където този въпрос ще се 

третира. Така че отговорът ми е, че въпросът относно собствеността 

на софтуера, който предстои да използва „Информационно 

обслужване“ АД при определяне на резултатите, ще се отнесе към 

съдържанието на бъдещия договор. 

И въпроси пети и шести са изцяло от компетентността на 

„Информационно обслужване“ АД. Така че аз предлагам там да 

реферираме към акционерното дружество. 

Има искане също така за представяне на документи. Можем 

да помислим. Цитирал съм директно писмото от 18 септември с 

№ 00-518, с което писмо директно сме изпратили, както се пита към 

нас – дали сме го направили – за съгласуване на ДАЕУ – проекта на 

техническа спецификация за обществената поръчка за машинно 

гласуване и смятам, че бихме могли да го изпратим на гражданката.  

Колкото се отнася до другите документи, които иска по т. ІІ, 

ІІІ и ІV, предлагам да я насочим изцяло към Решение № 1990 от 

05.02.2021 г., което съгласно принципа на прозрачност е 

публикувано на нашия сайт. То не е протоколно решение, то е 

решение в цялост. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Николов. Във вътрешна мрежа в 
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папка с неговите инициали е качен отговорът на госпожа М,      , 

който е изготвен във връзка със зададените въпроси по ЗДОИ, който 

господин Николов подробно представи за шест въпроса. 

Имате ли предложения?  

Ако няма предложения, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 3 

(Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Колега Бойкинова, Вие имахте предложение за включване на 

нова точка в дневния ред: „Доклади по жалби и сигнали“. 

Колеги, процедура по гласуване включването на нова точка – 

точка 6а – „Доклади по жалби и сигнали“. 

Моля, гласувайте. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка 6а от дневния ред. Колега 

Бойкинова, заповядайте. 

 

Точка 6а. Доклади по жалби и сигнали. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпила чрез електронната поща на Централната избирателна 

комисия с вх. № НС-10-26 от 07.02.2021 г. жалба от Политическа 

партия НФСБ, представлявана от Валери Симеонов, срещу Решение 

на Централната избирателна комисия № 1988-НС от 04.02.2021 г. 
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Жалбата ще бъде комплектована и изпратена до Върховния 

административен съд. 

Докладвам ви я за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Бойкинова. 

Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред. 

Колега Николов, пак заповядайте. 

 

Точка 7. Отговори по въпроси на граждани. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Аз на този етап представям само два отговора на 

въпроси, които моля да видите във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали. Първият е до госпожа М. П. Отговорът                      

е с № 5104.  

Въпросът, който ни е поставила госпожа П., е следният. Мога 

ли да гласувам в провинцията, където имам къща и където ще бъда 

заради ученическа ваканция? Благодаря.“ 

Отговорът, който предлагам на вашето внимание, е 

аналогичен на сходни два отговора, които вече сме давали, и той е 

следният. 

„В случай че в предстоящите избори за народни 

представители при условие, че постоянният Ви и настоящият Ви 

адрес не са в населеното място, където е жилищният имот съгласно 

писмото – става дума за къщата – можете да гласувате в същото 

населено място с удостоверение за гласуване на друго място, само 

ако сте кандидат за народен представител, член на РИК, наблюдател, 

както и без удостоверение, ако сте член на секционната избирателна 

комисия в това населено място.“  

Сочим реда за издаване на удостоверение за гласуване на 

друго място и сочим и една втора възможност. „Другата възможност 

за гласуване в населено място по жилищния Ви имот – става дума за 

къщата – е да промените настоящия си адрес в това населено място, 
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като в този случай следва да подадете заявление за вписване в 

избирателния списък по настоящия адрес.“ 

Това е отговорът, който предлагам. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате текста на писмото. 

Аз правя предложение в първия абзац да отпадне частта, в 

която обясняваме, че тя може да гласува с удостоверение за 

гласуване на друго място, тъй като в случая това е свързано с 

качеството на лицето, а именно да е кандидат за народен 

представител, член на ЦИК – няма как да бъде, или на РИК, или 

наблюдател. 

В тази връзка считам, че коректно би било да кажем на 

госпожа П., че тя не може да гласува извън мястото, където е 

секцията й по постоянен адрес или настоящ адрес, ако той е 

различен от постоянния й адрес. Защото в противен случай това би 

могло да я заблуди и съответно не бихме отговорили ясно на лицето 

какво е положението и къде би могла да гласува. 

Разбира се, в долната си част може да остане текстът, че ако 

тя промени настоящия си адрес, това би могло да стане по 

съответния ред до еди-коя си дата. Това не пречи да остане. Но по 

отношение на удостоверението за гласуване на друго място считам, 

че в случая не е уместно да бъде включено и правя това 

предложение. 

Колега Николов, съгласен ли сте с предложението? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм, господин председател. 

Приемам го. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви. 

Колеги, процедура по гласуване отговора на писмото. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

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

Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Колега Николов, имате ли други доклади в тази точка? 

Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ЦИК-22-116 от 07.02.2021 г., в което  господин Иванов ни пита 

каква е процедурата за кандидатстване за член на СИК в гр. София.  

Отговорът, който съм подготвил, е: 

„Във връзка с Вашето писмо Ви уведомяваме, че информация 

по поставения въпрос се съдържа в отговор на въпрос № 3 в 

рубриката „Въпроси и отговори“. Там сме обяснили подробно каква 

е процедурата за член на СИК.“ Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Николов. 

Имаме ли други предложения? 

Ако нямаме, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Има думата колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали можете да видите публикувани отговори. 

Въпросите са от съответните дати по входящ номер, като те са 

кратички. Започвам с  господин Г. К., който ни пита с вх.                     

№ НС-22-121: „Възможно ли е гласуване по настоящ адрес в София? 

Имам постоянен адрес в район „Оборище“, а настоящ в район 

„Красно село“.  
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Указваме му да се запознае с рубрика „Въпроси и отговори“, 

като добавяме едно изречение: „Във Вашия случай“ – ако все пак не 

разбере по аргумент за противното основание – „не можете да 

гласувате по настоящ адрес, доколкото постоянният и настоящият 

адрес са в рамките на едно и също населено място“. 

Това е така, тъй като той има два различни адреса, обаче са в 

едно и също населено място и при това положение не може да 

гласува по настоящ адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Имате ли други предложения относно текста на 

писмо?  

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Ивков. Моля, продължете. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Колеги, докладвам вх. № НС-22-70. Господин Ц. по           

електронната поща иска да получи информация как да стане член на 

районната избирателна комисия за предстоящите избори. 

С бланкетно писмо го насочваме към рубрика „Избори за 

Народно събрание“, подрубрика „Въпроси и отговори“ и към въпрос 

№ 3. 

Същото си позволявам да докладвам и по вх. № НС-22-109 – 

същият отговор на подобен въпрос на госпожа А. С., пристигнал по 

електронната поща. Това са два въпроса, по които ги насочваме към 

въпрос № 3 – много масово задаван въпрос – как да станат членове 

на комисии. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Ивков. Има ли други предложения към 

текста на писмото? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това са две писма. Предлагам ан блок да 

ги гласуваме, защото са идентични. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване на двете писма, подготвени от колегата Ивков. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 

Имате ли други доклади,  господин Ивков? Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам да докладвам още две писма. 

Едното е с текст. Господин Ж. К. с вх. № НС-22-87 от                

02.02.2021 г. по електронната поща без подпис ни поставя следната 

хипотеза. Виждате отговора. Аз ви преразказвам въпроса, за да не го 

търсите. 

„Искам да ви попитам за мой казус, свързан с 

парламентарните избори, които предстоят. Първият въпрос е с 

неактивност – не съм упражнявал правото си на глас повече от пет 

години. Още важи ли ми правото на глас или ще има нужда от 

актуализация? В момента се намирам във Варна, но нямам 

регистрация по настоящ адрес. Постоянният ми е в Хасковска 

област. Поради технически и логистични причини нямам 

възможност да се регистрирам във Варна. Бихте ли ме насочили за 

начин на гласуване от Варна, без регистрация по настоящ адрес.“ 

Отговарям му, че въпреки че не е гласувал през последните 

пет години ще може да упражни правото си на глас, ако е български 

гражданин, навършил 18 години и не е поставен под запрещение, но 

няма да може обаче да упражни правото си на глас в населено място, 
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в което няма нито постоянен, нито настоящ адрес на територията на 

Република България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

текста на писмо.  

Колеги, процедура по гласуване на текста на писмото. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 

Моля, продължете докладите си,  господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Последният ми доклад по тази точка, ако 

позволите, господин председател, е с вх. № НС-22-122 в PDF-файл  

от днешно заседание. Наш колега, очевидно, и точно затова ви го 

предлагам за сведение, ни пита: „Здравейте. В миналите избори 

участвах в комисия. Искам да попитам дали ще има…..и хората, 

които ще са в карантина…., ако има група, която да ходи по 

болниците …Б…. – гр. Пазарджик.“ 

Явно и текстът е изяден. Видях го, както е пратен и в 

интернет, и на хартиен носител. Не мога да гадая за точния смисъл 

на въпроса - поне аз – и ви го предлагам за сведение, още повече, че 

колега, който е участвал в комисия, би следвало да може да 

формулира ясно и точно въпроса си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Има ли друго предложение? Ако няма, остава за сведение. 

Колега Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, и 

аз ще докладвам само за сведение едно писмо, което е постъпило по 

електронната поща и то е с вх. № НС-22-120 от 08.02.2021 г., с което  

господин Т. пита защо в архива на онлайн заседанията            
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липсват заседанията от 07.02.2021 г. А 07.02.2021 г. беше вчера, 

неделя, и Централната избирателна комисия нямаше заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Давам думата и на колегата Йосифова, за да изчерпим 

точката „Отговори на въпроси на граждани“. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Моля да остане за по-късно,  господин 

председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, с това приключихме т. 7 от дневния ред. 

Обявявам обедна почивка до 14,00 ч. 

Прекъсвам заседанието. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

започваме с точка седма, където остана колегата Йосифова, която 

поиска отлагане на нейната точка. Заповядайте. 

 

Точка 7. Отговори по въпроси на граждани. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, първо ще 

докладвам предложения във връзка с изготвяне на Методическите 

указания към районните избирателни комисии, които са направени 

от председателя на Политическа партия „Да, България!“ Христо 

Иванов. 

В моя папка от петък, индекс НС-11-11 от 5 февруари 2021 г., 

в тези предложения се съдържат някои виждания на господин 

Иванов какво следва да се съдържа в протоколите, част I – „Данни 

от избирателния списък“, и ни препоръчва при изготвянето на 

Методическите указания за районните избирателни комисии да бъде 

включено и допълнително извършване на проверки, но в последния 

параграф, явно при бързането, има останало празно място, което 

според мен трябва да се доуточни от господин Иванов. Предлагам да 

му отговорим с писмо, че ще бъдат взети предвид при обсъждането 
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на Методическите указания към районните избирателни комисии 

неговите предложения, и, ако желае, да доуточни, тъй като в 

последния параграф не става ясно коя е точно сумата с 

отбелязванията в избирателния списък и допълнителната страница 

към него. 

Въпреки че, ако се чете останалият текст, може да се 

направи… Не, в петък, в петък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: „Език мой – враг мой!“ Колеги, какво 

значи да има предвид? 

Първо, това са само и единствено предложения, а не 

препоръки. Това е едно. Но кое в крайна сметка се счита, че трябва 

да се вземе предвид или не трябва да се вземе предвид? Предлагам 

на работно заседание да обсъдим, още повече че имахме и доста 

други предложения от страна на този политически  субект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Чаушев. 

Само за уточнение. Предлагате да бъде обсъдено в група 

„Методически указания“ на работно обсъждане. Такова ще бъде 

насрочено във връзка с изготвянето на проектите на Методически 

указания и с оглед принципните решения. Благодаря. В тази връзка 

след обсъждането вече бихме могли евентуално нещо да отговорим. 

Други предложения има ли? Вие се съгласявате с 

предложението на колегата Чаушев? Добре, благодаря Ви. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Съгласна съм да го обсъдим в работната 

група. 

И още един доклад в тази точка. В днешната моя папка НС-

22-114 господин В. ни пише във връзка с конструктивни 

предложения относно назначаването, обучението, образованието и 

подобряване  работата на СИК по време на избори, като той задава и 

няколко въпроса, но за съжаление, тъй като е изпратен от мобилен 

телефон, текстът не се чете, тоест отрязан е текстът. 
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Предлагам да му напиша отговор да ги зададе отново, но от 

персонален компютър, така че ние да можем да ги прочетем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

чухте предложението на колегата Йосифова. 

Колегата Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз по-скоро да Ви подсетя да 

проверим в нашето деловодство как е излязъл текстът. Да не би 

проблемът да е в нашия  компютър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре,  нека да 

бъде извършена проверка, след което отново да бъде докладвано. 

Ако има наистина такъв проблем, то да бъде отстранен. 

Друг доклад имате ли в тази точка? 

Уважаеми колеги, връщам точка четвърта. 

Колега Бояджийски, вие се запознахте? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Запознах се, благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, с оглед това, че те са общи правила, надявам се, че всички 

вие успяхте да се запознаете. Предлагам при това положение, за да 

не вървим страница по страница, тъй като са 19, имате ли 

допълнения или предложения, за да мога да ги подложа на гласуване 

всички, така както са изготвени като проект съвместно от Комисията 

за защита на личните данни с участието на нашите колеги Николов и 

Бойкинова? 

Имаме ли предложения по отношение на точка 4 на Общите 

правила? Не виждам желаещи. 

Процедура по гласуване на протоколното решение за 

утвърждаването и публикуването им на страницата на Централната 

избирателна комисия. Може би ще бъде добре да бъде подготвено 

едно писмо, с което да уведомим, че сме си ги приели, за да може 

комисията също да има предвид. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева,  Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 
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Николай Николов, Паскал  Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 5 (Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков,  Кристина Стефанова, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, една част от 

преписките постъпиха сега, в следобедната част на заседанието, и аз 

ще Ви ги докладвам за запознаване. Това са докладни записки ЦИК-

09-41 от 8 февруари 2021 г., ЦИК-09-39 от 8 февруари 2021 г. и 

ЦИК-09-40 от 8 февруари 2021 г. 

Моля да се запознаете. Може би все пак за обсъждане в 

работна група или за решаване от председателя. 

Колеги, докладвам Ви получено  писмо със списъка на 

всички кандидати по кметства и в двете общини, където имаме 

насрочени частични избори за кметове. 

Предлагам Ви да изпратим с писмо този списък на 

кандидатите и данните за проверка от ГД „ГРАО”, съответно от 

„Информационно обслужване”, за да можем  да уведомим за 

резултата от проверките и съответните общински избирателни 

комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Солакова. 

Има ли други предложения? Ако не, протоколно решение. 

Процедура по гласуване. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Все пак моля да изясним на микрофон. От 

тези правила, написани витиевато, почти нищо не се разбира. Поне 

аз имам доста въпросителни, но не искам да ги разискваме на дълго 

и на широко. 

Какво казва Комисията за защита на личните данни и вие се 

съгласявате, колеги? Че не може да се снима при  броенето на 

бюлетините казват ли? Това са съществените неща. С телефони или 

по друг начин. 

Ако може да смелим какво гласуваме и за какво става въпрос. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, сега ще 

върна доклада по тази точка, за да поставите въпрос, който е в тази 

връзка. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Извинявайте, господин председател, 

понеже обсъждах и мислех, че сме още на тази точка. Нищо, нека да 

го има за протокола след това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Не, в момента не може, колега Николов. В момента сме в 

друга точка. 

Процедура по гласуване предложението на колегата 

Солакова. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Паскал  

Бояджийски). 

Госпожо Солакова, продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви проект за 

писмо, моля да видите във вътрешната мрежа. 

Предлагам Ви да изпратим  писмо до кметовете на общини с 

копие до областните управители, главния секретар на Министерския 

съвет и до Националното сдружение на общините в Република 

България с оглед правомощието на Централната избирателна 

комисия по чл. 57, ал. 1, т. 20 и определения срок в хронограмата на 

Централната избирателна комисия  за публикуване на списъка на 

секциите в страната с избирателите по изборни райони. 

Предлагам Ви на този етап да изпратим до кметовете на 

общини, за да получим списъка на секциите в общината, без да 

изискаме от областните управители да ни изпращат обобщената 

информация по общини в съответния изборен район. Целта е да 

получим това, което кметовете имат, своевременно, когато са 



29 

 

готови, за да може ЦИК до 14 февруари 2021 г. да публикува този 

списък на страницата. 

Да предложим в писмото си те да посочат броя на секциите, 

за да ни улеснят, с повече от 300 избиратели. Предлагам Ви копието 

до Националното сдружение, с оглед на срещата, която проведохме 

с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините 

в Република България и представители на Сдружението, на която 

среща те предложиха възможността чрез създадената платформа за 

комуникация в Националното сдружение да разпространяват и 

получат бързо тази информация. По-скоро да разпространяват, да 

достигне по-скоро до вниманието на кметовете на общини като 

адресати на нашите  писма. Това е изключително важно в този 

предизборен период, защото понякога и ние, и кметовете на общини 

разполагаме с много кратък срок, в който да се събира съответната 

информация и да се предоставя тя на трети заинтересовани лица. 

Вижте текста на  писмото. Днес се обади например секретар 

на община, в която, издавайки заповедите за определяне на 

секциите, знаете, че в момента тече тази процедура, още от сега в 

тази общинска администрация смятат да предвидят евентуален 

прогнозен брой на подвижните секции въз основа на традиционно 

разкриваните подвижни секции, както и за гласуване на 

карантинирани и изолирани по Закона за здравето с оглед на 

приетия Закон за допълнение на Закона за мерките за действия в 

извънредно положение. 

Не Ви предлагам на този етап да изискаме и тази 

информация, но като се натрупа при нас информация за предприети 

действия от страна на кметовете, допълнително ще им напишем  

писмо, с което ще изискаме да ни бъде предоставена, за да не търсим 

справката по страниците на всички 265 общински администрации. 

Това просто ще бъде за спестяване на време и за улесняване на 

нашата  работа. 
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На този етап да ни изпратят списъците по общини, на 

секциите с избирателите в тях, както и да посочат броя на секциите с 

повече от 300 избиратели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожо Солакова, само че в  писмото 

пише „секции с по-малко от 300 избиратели“. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, да, благодаря за корекцията 

за техническата грешка. А по отношение на по-малко или повече, 

независимо как докладвах и независимо как е написано, да, нека да 

бъде „повече от 300 избиратели“. Макар че се замислям: в текста 

няма машинно гласуване в секции с по-малко от 300 избиратели. За 

да избегна тълкуването кои са тези секции – с 300 или над 300, в 

момента ще Ви предложа текстът да остане така, както е написан и 

съответства на закона. Нека те да ни посочат секциите с по-малко от 

300, а ние ще се ориентираме колко са те с оглед общия брой в 

общината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на  писмото с нанесената техническа 

поправка и предложения текст. 

Има ли други предложения? Ако няма такива, процедура по 

гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Едно писмо остава за „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Солакова. 

Уважаеми колеги, връщам точка четвърта, не съм видял, 

колегата Ивков е имал отрицателен вот. Извинявайте. 
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Точка 4. Указания относно обработването и защитата на 

личните данни в изборния процес, приети съвместно от ЦИК и 

КЗЛД. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Гласувахме набързо един регламент, 

който според мен не е ясен и на докладчиците, които го дават да го 

гласуваме. Поне за мен възниква въпросът как могат застъпниците, 

наблюдателите и другите субекти да се водят подчинени на 

организатора ЦИК. Те са абсолютно самостоятелни лица. 

Там, където на страница четвърта се изброяват партии, 

коалиции, инициативни комитети, избирателни комисии и след това 

изведнъж застъпници, наблюдатели, забележете, тези участници в 

изборния процес обработват лични данни на основание член еди-кой 

си от регламента, явяват се лица, действащи под ръководството на 

посочените по-горе администратори. По-горе са ЦИК и 

избирателните комисии. Под какво ръководство действа 

наблюдателят и застъпникът, освен че трябва да спазва установените 

от ЦИК правила общо за изборния процес? Това е едното. 

Второ, не намирам отговор на най-важните въпроси. Това 

кореспондира ли или се сблъсква с правата на застъпници, 

наблюдатели, представители по време на изборния процес? И най-

вече за изборния ден ме интересуват въпросите: какво не могат, 

което Изборният кодекс им дава възможност да правят? А именно: 

могат ли да заснемат с личните ли телефони и смартфони броенето 

на бюлетините? Могат ли да заснемат друга такава информация, 

която по принцип им е позволена от Закона да имат? 

Чувам извън микрофона: не могат! Ами ние досега им 

снимахме, сега им забраняваме те сами да си го снимат. 

Всички тези неясноти за мен не са оправени с тези правила. 

Тук правим нещо да отбием номера и няма ясни и точни правила, 

които да дадат на хората възможност да разберат простичко какво 

може и какво не може в крайна сметка. 
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Написано е на един витиеват, много странен език. Самият аз 

го изчетох и не мога да си отговоря на тези въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, минаваме към точка осма. Колега Ганчева, заповядайте да 

докладвате, като в момента, в който бъде готово за представяне 

електронното заявление за гласуване извън страната, ще прекъснем 

заседанието, за да може то да бъде представено. Заповядайте.  

 

Точка 8. Доклади относно гласуването извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин 

председател. 

Уважаеми колеги, в папка във вътрешната мрежа с мои 

инициали има една таблица, където под опис са всички пристигнали 

писмени заявления за гласуване извън страната, които пристигат от 

Министерството на външните работи. Очакваме пощата, на която 

трябва да бъдат изпратени за проверка. До момента те са общо 147, 

така както са посочени, за сведение го докладвам. 

Освен това във вътрешната мрежа има и таблица, която 

обобщава съгласията, пристигащи до настоящия момент от 

приемащите държави. В тази връзка докладвам вх. № НС-04-01-9/4, 

което е информация от Министерството на външните работи по 

повод съгласията на приемащите държави. Докладвам го за сведение 

и за обобщаване. Знаете, всеки ден във вътрешната мрежа има така 

информация, която се обобщава от сътрудниците въз основа на 

пристигащите преписки, съдържащи такава информация. 

Също така има един списък с входящи номера. Това са 

въпроси кога ще бъде пуснато електронното заявление, линка. 

Обобщила съм ги като списък, като ще моля днес по-късничко ние 

да одобрим отговора, защото евентуално ще знаем точния час и ден, 

когато ще стартира формата и на тези лица да им бъде изпратен – за 

тяхно улеснение, линкът, където ще е налична електронната форма. 
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Уважаеми господин председател, колеги, имам и други, но 

нямам готовност да ги докладвам, с оглед това, че трябва да се 

запозная с тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колега Ивков, извинявайте, но явно съм Ви пропуснал в 

точка осма – доклади по административни преписки, и вие сте се 

включили. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Господин председател, аз го приключих 

за сведение за едни вещи лица, в предишната точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Уважаеми колеги, минаваме към точка девета „Разни“. 

 

Точка 9. Разни.  

Колегата Йосифова я няма. Уважаеми колеги, позволете ми аз 

да докладвам и да поискам да вземем протоколно решение, с което 

на страницата на Централната избирателна комисия в частта за 

изборите за Народно събрание, където е машинното гласуване да 

публикуваме информация с оглед това, че договорът за доставка на 

машините е сключен и, тъй като това е нещо, от което всички се 

интересуват, да може да посочим и кога ще пристигнат съгласно 

договора първите партиди. Всеки, който желае да се запознае със 

самия договор, може да го открие в системата ЦАИС на Агенцията 

по обществени поръчки, а тук само да публикуваме информация, 

свързана с доставките на машините, тъй като всички се интересуват 

и биха искали да знаят. 

Ако няма друго предложение, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Колега Йосифова, по точка „Разни“? 
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Да. Колеги, можете да се запознаете в 

моя папка от днешното заседание. Подготвила съм две писма и във 

връзка с машинното гласуване. 

Първият проект е № 5113. Виждате съдържанието. Ако има 

предложения да се допълни или измени текстът? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа писмата, които са 

подготвени от колегата Йосифова. 

Уважаеми колеги, тогава да посочим една дата, която с оглед 

на програмата на Централната избирателна комисия, свързана с 

провеждането на  заседанията, да бъде за четвъртък от 10.30 ч., като, 

разбира се, може да посочим, че в случай на невъзможност ще бъде 

определена друга дата. 

Процедура по гласуване, колеги. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Продължете, госпожо Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Отново в моя папка, другият проектен 

номер е 5112 – писмо до заместник министър-председателя 

господин Томислав Дончев. Виждате, обръщаме се с два въпроса. 

Ако се одобри, може да допълним и: „моля да  ни запознаете с 

условията на съхранение“, или пък нещо подобно. Като един трети 

въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, във връзка с това, че ми се струва, че сме изисквали вече 

договора за наем, сключен между администрацията на 

Министерския съвет и наемодателя на помещенията, където се 

складират машините, молбата ми е преди да гласуваме писмото да 

бъде извършена проверка дали имаме такова писмо, което вече е 
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изпратено, тъй като няма смисъл да повтаряме текста. Достатъчно е 

първото и в рамките на него да останем. Благодаря ви. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Добре, ще бъде извършена проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да.  

В точка „Разни“ – колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в основната папка 

съм изготвил писмо до министъра на здравеопазването. Моля да се 

запознаете с него и да го гласуваме. Освен ако няма и някакви 

допълнителни предложения, които ще включа в него. 

Колеги, проектът на писмо е 5114. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, по 

текста на писмото – колегата Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само за ЦИК ли искаме 

информация? А за районните избирателни комисии? 

Откъде знаем, че има график? Предлагам нещо подобно да 

напишем на Министерския съвет: „моля да ни информирате за вида 

ваксина и сроковете, в които предвиждате да се постави тя“. И оттам 

нататък какво ще задаваме въпроси? Те ще ни информират: има 

такива и такива срокове. Ако искат от нас нещо да им представим, 

ще кажат. И да добавим: „на разположение сме, готови сме да 

съдействаме за провеждане на ваксинацията на членовете и 

служителите на изборната администрация, които желаят“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Мисля, че моето писмо е кратко и ясно. 

Предложението на колегата Бояджийски също не е лошо. Ако иска, 

той да внесе друго предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Бояджийски, ако искате, ако държите на вашето предложение, 

формулирайте го, за да може да го подложа на гласуване и 

съответно да видим дали ще остане. 
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз го формулирах в моето 

изказване. То беше във връзка с обсъждането на  писмото. Ако не 

може да се обсъжда  писмото, тогава аз няма какво да добавя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Написано е, че можем да 

представим списък на секционните комисии. Това е един огромен 

масив с хиляди имена. До районните – да, те са 31, можем да им ги 

изпратим. 

Точно това беше мисълта ми. След което районните да 

представят секционните. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Наистина е добре да изпратим това 

писмо, обаче все пак да си знаем цифрите. Имаме около 100 хиляди 

членове на СИК, без да издребняваме. Имаме 30 по 7, още 250 – 260 

районни избирателни комисии. Имаме и 50 човека от 

администрацията на ЦИК. Това са числата. 

Не е просто да се изпишат едни истории. Въпросът е в 

логистиката. Знаем, че и членове на ЦИК се променят, включително 

и в изборния ден. То е пак въпрос на логистика.  

Аз поддържам това  писмо и ви казвам, че това е само първа 

стъпка към решаването на този проблем, но той не се решава само с 

писма. Решава се и със съгласуване на институции, достатъчно 

информация и логистичен подход на потока на информация и всеки 

от органите, които ще извършат всичките тези действия по 

ваксинацията, да си знаят кой какво прави.  

Но аз съм за това писмо. То е само първото. Тук има тежки 

логистични проблеми, които не се решават само с писма, а със 

съгласуване между различни институции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колега Николов, заповядайте. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Аз по този въпрос също, 

по повод на казаното от колегата Чаушев, искам да взема 

отношение. Ако това писмо или изобщо предстоящата ваксинация 

ще обхване и секционните избирателни комисии. 

Напълно съм съгласен с колегата Чаушев, това означава не 

просто тежки логистични проблеми, тоест имената и адресите на 

хората, които ще бъдат членове на СИК и желаят да бъдат 

ваксинирани. Това ще означава, че ние по някакъв начин трябва да 

ускорим и да изтеглим определянето на съставите на секционните 

комисии в дата по-висока от обичайната, за да може съответно да 

има време евентуално поставените ваксини да задействат. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, аз правя предложение последният абзац да отпадне и да 

останат само двете точки.  

Да, определен е видът на ваксината, добре. 

Колеги, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Николай Николов, Паскал 

Бояджийски). 

В тази точка имате ли друг доклад? Нямате. 

Колегата Солакова в точка „Разни“. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, то е във връзка с гласуваното 

току-що писмо до министъра на здравеопазването. Докладвам ви 

запитване, което сме получили от гражданин във връзка с 

ваксинирането на членовете на секционните избирателни комисии. 

Той задава въпрос дали е задължително член на секционна комисия 

да бъде ваксиниран.  

По втория въпрос, който се задава, дали има възможност да 

избира коя ваксина, мисля, че трябва да изчакаме отговора от 
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министъра на здравеопазването. Но в първата част – дали е 

задължително, предлагам да отговорим на гражданина, че лицата не 

са задължени да бъдат ваксинирани. С приемането на решението за 

допълването на националния план са включени и има възможност по 

желание да бъдат ваксинирани. 

А по отношение на това дали е възможно да се избира 

ваксината, с която да бъдат ваксинирани, ние сме отправили 

запитване и чакаме отговор от министъра на здравеопазването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Солакова. 

Чухте предложението на госпожата Солакова за отговор на 

господина, който ни е запитал. 

Ако няма други предложения, процедура по гласуване. 

Колега Димитров, ще ви помоля вие да включите системата 

за гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал  Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Уважаеми колеги, за доклад. Колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Сега ми е разпределено едно писмо 

от представляващата Фейсбук Т. А. с предложение да                        

се срещнат, то е, как да кажа, общо написано, и да се уточнят, ако 

има нещо да се уточнява по повод на кампанията, която ще водим 

във Фейсбук. Казвам ви го за сведение и може би е добре Кристина 

Стефанова да поеме инициативата да се срещнат, тъй като тя ще има 

ангажименти с тази разяснителна кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да, аз искам да уточня, че 

запитването е изпратено преди няколко седмици по друг повод. И 

всъщност те ни отговарят. 



39 

 

Идеята за срещата, при положение че се намираме в активен 

период, биха ни били полезни във връзка с таргетирането на 

клипчетата на разяснителната кампания, да ни кажат за общите 

условия, за одобрението на рекламата, която може да се публикува. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Просто съобщавам какво е 

пристигнало. Входящият номер е ЦИК-00-89/08.02.21 г. Тоест то е 

дошло днес. Като гледам, май че и днес е изпратено. 

Да се върнем назад. На една от конференциите онлайн 

показаха презентация, в която беше обяснено, че всеки може да се 

свърже с представляващия за страната му Фейсбук, и ако има 

някакви конкретни въпроси, ако иска да разбере колко е обемът на 

политическата реклама, те могат да направят тази справка или да ни 

дадат достъп до основния си файл, за да имаме евентуално 

представа. 

Това беше горе-долу. Човекът се казваше Фоскарияни и 

презентацията беше доста впечатляваща. Оттам идва всичко. Може 

и да не се срещаме, няма проблем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз не знам кого го интересува обемът на 

политическа реклама, по простата причина, че ЦИК не контролира 

социалните мрежи, включително и Фейсбук за България. Това е 

едно. 

ЦИК не контролира обемите на политическа реклама във 

Фейсбук за България съгласно закона! 

Второ, проблем е, тъй като имаме страница във Фейсбук под 

контрола на Фейсбук България, питам: модераторите какво ще 

правят? Ще слагат ли синьо, зелено? Това – достоверно, онова – 

недостоверно! И дали, ще го кажа директно, ще цензурират 

изказванията долу, коментарите в нашата Фейсбук страница? Виж 

това вече ни интересува! Това е. Ще имаме ли възможност що-годе 

при определен тип условия без някакво модериране да си  
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публикуваме нормално информацията? И второ, кой как 

осъществява слагането на червени и зелени точки под коментарите? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз не мога да отговоря на този 

въпрос. Дори не съм сигурен, че има този тип контрол върху 

българския Фейсбук, така да кажем. Ясно е, че в някои страни като 

Щатите има такъв и той е, бих казал, доста стриктен до степен 

такава, че могат да заличат акаунти, да премахнат и прочие. А това 

не зная дали е възможно въобще за България и можем да го 

разберем, само ако се разговаря с представителя на Фейсбук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре,  колеги. 

Преди да дам почивка, тъй като в момента има готовност да бъде 

визуализирано заявлението за гласуване извън страната, преди това 

съвсем накратко по точка четвърта колегата Николов е подготвил 

писмото, с което да изпратим на Комисията за защита на личните 

данни приетите с протоколно решение правила. Писмото е във 

вътрешната мрежа. 

Да, колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, писмото е под номер 5117. 

Ще моля да се запознаете в моята папка и предлагам да бъде 

гласувано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждате текста 

на писмото. Колеги, процедура по гласуване на писмото, което да 

бъде изпратено до господин Караджов като председател на 

Комисията за защита на личните данни. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – 1 (Ерхан Чаушев).   
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С това прекъсвам  заседанието на Централната избирателна 

комисия за половин час, след което ще продължим с точка 8а – 

доклади относно гласуването извън страната. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия. Връщаме се на точка втора. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги,  днес приехме Решение № 1996 относно 

определяне формата и структурирания електронен вид на списъците 

на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат 

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

За съжаление в него има допусната техническа грешка в 

смисъл, че в списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на 

независим кандидат, трябва да се вписва постоянен адрес, съответно 

този постоянен адрес трябва да бъде вписан и в структурирания 

електронен вид. 

Във връзка с това е подготвен проект за решение относно 

изменение и допълнение на Решение № 1996. Този проект може да 

го видите в моята папка от утрешното заседание, там е качен. 

Предлага се да се измени и допълни Решение № 1996 в следните 

пунктове: 

В раздел I в изречението: „Наличната информация се записва 

в шест колони“, думата „шест“ да се замени с думата „девет“. 

Също така да се добавят нови точки 7, 8 и 9, в които да се 

посочи наименованието на населеното място на постоянния адрес, 

наименованието на улицата, площада, булеварда, жилищния 

комплекс, квартала. И в девета точка – номера на вход, етаж, 

апартамент. Това са допълненията. 
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Също така приетото Приложение № 2 трябва да го заличим и 

да приемем ново Приложение № 2, в което са добавени 

допълнителните три колони. 

Моля да се запознаете с предложението за изменение и 

допълнение. 

В моята папка има и още един файл – решение в 

структуриран вид. Така ще изглежда решението, след като бъдат 

направени необходимите изменения и допълнения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, гледаме 

решение № 4571, заедно с второто приложение. 

В Приложение № 1 необходимо ли е да се правят допълнения 

към указанията? 

Колега Войнов, считам, че в Приложение № 1 също трябва да 

бъде добавено, тъй като то е указание за попълване на таблицата на 

структурирания електронен вид. И в тази връзка, за да може все пак 

да бъдат подпомогнати инициативните комитети при попълването 

на подписката за независимите кандидати, считам, че вътре също би 

трябвало да бъде добавено, че освен данните на лицето се попълват 

и данните по отношение на постоянния адрес, както е посочено в 

съответната графа на таблицата в структурирания електронен вид. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм. Дайте ми половин час, ще го 

допълня, даже по-малко. Ще променя и Приложение № 1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре,  давам 

ви време, докато минаваме в момента към точка 8а, за да можете по 

този начин да промените доклада, да го докладвате и с това да 

приключим дневния ред на днешното  заседание.  

В тази връзка отлагаме за момента и доклада по отношение 

на Приложение № 1, което също да бъде допълнено. 

Минаваме към точка осма „а“ от дневния ред. Колега 

Ганчева, заповядайте. 

 

Точка 8а. Доклад относно гласуването извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, господин председател. 
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Уважаеми колеги, днес преди началото на това  заседание 

беше проведена работна среща, на която в окончателен вариант 

беше визуализирана електронната форма за заявлението за гласуване 

извън страната, като тя беше представена така, както ние 

съгласувахме в съботното заседание и изпратихме писмо. Отново за 

яснота и за одобрение на окончателната форма, както е представена, 

ще се опитам да възпроизведа бележките, които да одобрим с 

протоколно решение за край, за да може днес още да стартира това 

електронно заявление за гласуване извън страната. 

Моля с протоколно решение да одобрим формата 

окончателно, като забележката е в списъка на непотвърдените 

заявления ще се посочва при проверката на данните причината, ако 

има некоректно въведени данни. Изрично, отново подчертавам, се 

обединихме, че срокът на валидност на документите няма да бъде 

предпоставка да се спира избирател и това да е причината той да 

попадне в списъка на непотвърдените заявления, като общоизвестно 

е, че за нуждите на изборния процес утре най-вероятно ще се 

публикува и законът, който е в този смисъл. 

Проверките ще бъдат правени, така както ние обсъдихме на 

открито заседание в събота, 6 февруари 2021 г. 

А по отношение случаите, когато имаме лице заявител, но е 

по-малко от 18 години, и когато излезе, че е поставено под 

запрещение, само в тези случаи ще се появява надпис 

„несъответствие по чл. 243 от Изборния кодекс“. 

Мисля, че е правилно и коректно. Ако някой колега има 

какво да допълни. Предлагам, така както направих доклада, с тези 

забележки, окончателно да одобрим тази електронна форма с 

протоколно решение. Ако няма други предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада, чухте и предложението на колегата Ганчева. 

Има ли други предложения или коментари в тази посока? Ако 

няма, процедура по гласуване. 
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Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.   

Продължете. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля и за протоколно решение с  

писмо да уведомим изпълнителния директор на партньора ни, с 

копие до отговорните лица от дружеството, а именно господин 

Горанов може би, че с протоколно решение от днес Централната 

избирателна комисия окончателно е одобрила електронната форма 

за гласуване извън страната с всички забележки, обсъдени на 

работната среща на 8 февруари 2021 г., а именно по отношение на 

списъка на непотвърдените заявления, както посочих преди малко в 

доклада си, да не ги повтарям, с цел оперативно време. И ги молим 

процедурата да започне днес, 8 февруари 2021 г., 20 часа българско 

време и да приключи в 0 часа местно време на 9 март, мисля, че е 

двадесет и петият ден преди изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението, като от днес стартира от 20 часа 

българско време електронното заявление за гласуване извън 

страната и да приключи съответно на 9 март в 0 часа. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Местно време за съответната 

държава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, 

процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Днес с вх. № 00-25 от 8 февруари 

2021 г. „Информационно обслужване“ ни е посочило какво е 

коригирало в електронната форма, но същевременно с това ни е 

посочен и електронен адрес, на който да бъдат изпращани данните 

от постъпващите писмени заявления  от дипломатическите и 

консулските представителства.  

Така че ще ви моля за протоколно решение на посочения 

имейл адрес, както го виждате в преписката, с подходящия номер, да 

одобрим да бъдат изпращани за проверка данните от постъпващи 

писмени заявления. Евентуално от утре ще го правим това, с оглед 

вече напредналото време. Ние сме в срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В първата част на заседанието ви 

докладвах списък, който е обобщен от сътрудниците и е във 

вътрешната мрежа като входящи номера с постъпили питания по 

електронната поща по отношение на това кога ще стартира 

електронната форма. Тъй като ние току-що приехме протоколно 

решение за електронната форма, че ще стартира днес в 20 часа, към 

този списък ви предлагам да добавим и входящи номера НС-22-119, 

НС-22-123 и НС-22-115, като предложението ми е за улеснение на 

гражданите, които са ни писали, на посочения от тях имейл адрес да 

им бъде върнато съобщение с линка на електронната форма. 

Ще ви моля, ако няма други предложения анблок, 

включително и тези три входящи номера, да бъдат изпратени 

имейли с посочване на електронната форма, да възложим това на 

администрацията да го направи. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Чухте предложението на колегата Ганчева. Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – 1 (Севинч Солакова). 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И моля да гласуваме съобщение на 

нашата страница, когато вече бъде активирана формата, с посочване 

на линка до всички български граждани, които желаят да попълнят 

това заявление, съобщение с такъв текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Извинявайте, както и да ги 

уведомим за началния и крайния час на тази форма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Сега, уважаеми колеги, предлагам 

разположение на това електронно заявление за гласуване извън 

страната. 

Първо, моля обърнете на нашата страница, ще говоря по нея, 

горе в дясно под „важни срокове“ предлагам да се отвори и даде 

възможност за следния текст – тази форма – „електронното 

заявление за гласуване извън страната“, с иконка земно кълбо и една 

ръка, да се публикува горе в дясно под „важни срокове“, като се 



47 

 

остави и съответно празно място до календара, както е оформена 

страницата. Това е едно. 

Второ, в секция „гласуване извън страната“, ако отворите, ще 

видите, имаме точка със синьо „решение“, точка със синьо „важни 

действия и срокове“ и един дълъг текст. 

Предлагам да се отвори още една точка, като този дълъг текст 

бъде скрит под темата, а именно „информация за гласуване извън 

страната“ в синьо. Тоест когато създадем темата на този текст с 

точка „информация за гласуване извън страната“, ще се появи 

същият текст при второ кликване върху него. 

Освен това предлагам под тази „информация за гласуване 

извън страната“ да се отвори още една точка със синьо – 

„електронно заявление за гласуване извън страната“ и при кликване 

върху „електронното заявление за гласуване извън страната“ със 

синьо да се появи съответната форма за попълване от гражданите 

извън страната и тези, които желаят да я попълнят. 

Под тази точка, с този текст – „електронно заявление за 

гласуване извън страната“, да се сложи още една точка със син 

текст: „списък на непотвърдените заявления извън страната“, и 

съответно да излизат при кликване върху тази тема за списъка и 

съответните непотвърдени заявления, както се уточнихме на 

последните две заседания.  

Още една точка със синьо – „списък на потвърдените 

заявления за гласуване извън страната“, и също да излиза 

съответният списък. И да бъдат оформени с пускането на 

електронното заявление за гласуване извън страната. Това са моите 

предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Чаушев за оптимизиране и 

подреждане на страницата на Централната избирателна комисия, 

като бъде изведено съответно електронното заявление за 

възможност директно чрез кликване върху него да се попълва и 
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вътре в „гласуване извън страната“ също да бъдат предвидени 

съответните булети, ако може така да ги наречем, с информацията. 

Има ли други предложения? Ако няма, процедура по 

гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Благодаря. Имате ли друго по тази точка? Нямате. 

Връщаме се към точка втора, именно проекта на решение за 

изменение и допълнение на Решение № 1996-НС. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, в моя папка от 

утрешното заседание може да видите и Приложение № 1, в което 

също съм направил промени.  

Промените са: в изречението „появява се таблица „въвеждане 

на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от 

списъка, като се започне от № по ред в списъка, № на страница, 

ЕГН, последователно трите имена и тук е добавено населеното 

място, организационната единица – улица, и локализационната 

единица – номер. 

Това само е изменението. Иначе текстът продължава, както е 

в досегашното приложение. 

А в самото решение за изменение и допълнение, което е 

проект № 4571, като точка 5 е записано: „заличава Приложение № 1 

и приема ново приложение“, а точка 6 става „заличава Приложение 

№ 2 и приема ново Приложение № 2“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колега Войнов, вместо „заличава“ да бъде „отменя Приложение № 1 

към решение еди-кое си и приема ново приложение“. 
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Същото е и по точка 6 – „отменя Приложение № 2 към 

Решение 1996 и приема ново“. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, съгласен съм. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

проекта на решение с проектен № 4571, с което се извършват 

определените изменения и допълнения в Решение № 1996-НС, което 

приехме днес, и съответно приложенията към новото решение, 

които отменят старите и с тях приемаме новите. 

Има ли предложения по текста на решението и на 

приложенията? Има ли предложения, колеги? Процедура по 

гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Това решение е с № 1998-НС. 

Уважаеми колеги, с това изчерпахме дневния ред. Закривам 

заседанието. Насрочвам заседание за утре от 10.30 ч. 

 

(Закрито в 17.20 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

Стенографи: 

  Божидарка Бойчева 

 

  Виолета Тасева 


