ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 288
На 12 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 гласуване на избиратели от
община Трън, област Перник, в изборите за народни представители на
4 април 2021 г.
Докладва: Катя Иванова
2. Писмо относно организацията на работата на районните
избирателни комисии.
Докладва: Емил Войнов
3. Проект на решение за промяна в състава на ОИК.
Докладва: Бойчо Арнаудов
4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладва: Бойчо Арнаудов
5. Доклади относно машинното гласуване.
Докладва: Таня Йосифова
6. Доклад относно разяснителната кампания.
Докладва: Кристина Стефанова
7. Доклади относно организацията и провеждането на изборите
извън страната.
Докладва: Йорданка Ганчева
8. Отговори по въпроси на граждани.
Докладват: Николай Николов, Таня Йосифова,
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Катя Иванова
9. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Таня Йосифова,
Ивайло Ивков, Бойчо Арнаудов
10. Доклади по административно наказателни преписки.
Докладва: Николай Николов
11. Назначаване на състави на РИК.
Докладват: Йорданка Ганчева, Георги Баханов,
Паскал Бояджийски, Цветанка Георгиева,
Николай Николов
11а. Регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Докладват: Силва Дюкенджиева, Кристина
Стефанова, Таня Йосифова
12. Разни.
Докладват: Таня Йосифова, Силва Дюкенджиева,
Мария Бойкинова, Николай Николов,
Димитър Димитров, Емил Войнов,
Александър Андреев
ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 10,55 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на Комисията.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
Има ли желаещи да се включат в дневния ред? Не виждам желаещи.
Процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева,), против – няма.
Минаваме към точка първа от дневния ред.
Точка 1. Проект на решение относно гласуване на избиратели
от община Трън, област Перник, в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
Колега Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка от
днешното заседание е качен Проект на решение под № 4602-НС
относно гласуване на избиратели от община Трън в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
В Централната избирателна комисия е получено писмо с вх. №
НС-0610 от 11.02.2021 г., подписано от кмета на община Трън
госпожата Цветислава Цветкова, с което тя поставя за разглеждане
пред Централната избирателна комисия въпроси, свързани с
гласуването на избирателите с адреси извън националния класификатор
по настоящи и постоянни адреси в предстоящите парламентарни
избори. Сочи, и че след влизане в сила на Наредба № РД-02-20-9 от
21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска
регистрация, издадена от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, в община Трън са заличени адресите на лица, които
не отговарят на изискванията на § 10 от Преходните и заключителните
разпоредби на посочената наредба.
С две решения на Общинския съвет – Трън, са били определени
новите наименования на адресите, лицата, живущи на заличените
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адреси, са били надлежно уведомени, но към днешна дата все още има
лица с адреси, извън националния класификатор, които не отговарят на
условията за вписване в избирателните списъци.
В други подобни случай, когато Централната избирателна
комисия е била сигнализира за заличени, непълни или така наречените
сгрешени адреси, тя е приемала решения, с които е постановявала, че
тези избиратели следва да бъдат вписани в избирателните списъци на
ръка от общинските администрации след последното отпечатано име в
съответния избирателен списък преди списъците да бъдат предадени на
секционните избирателни комисии.
Предвид горното и с оглед да бъде осигурена възможност на
избирателите от община Трън да упражнят правото си на глас в
предстоящите парламентарни избори ви предлагам проект на решение,
който виждате във вътрешната мрежа, с дадените указания, а именно
общинската администрация в община Трън да впише на ръка в
избирателните списъци всички избиратели, на които адресите са
непълни, сгрешени или служебно заличени, но имат избирателни права
и не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване да
бъде извършено преди предаването на избирателните списъци на
секционните избирателни комисии.
Ако тези избиратели са вписани в списъците на заличените лица
на това основание, след дописването им в избирателните списъци да
бъдат заличени служебно от общинската администрация от списъците
на заличените лица.
В случай че не фигурират в избирателния списък, тези
избиратели да бъдат дописани в изборния ден от секционните
избирателни комисии в допълнителната страница на избирателния
списък под черта, след което да бъдат допуснати да гласуват.
Вписванията в изборния ден да се извършват, само ако
избирателите не фигурират в списъка на заличените лица и решението
подлежи на обжалване по предвидения ред пред Върховния
административен съд.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:
Благодаря,
госпожо Иванова.
Колегата Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, аз принципно
подкрепям този проект за решение и бих гласувала за, но ще ви моля да
обмислим възможността дали не трябва да излезем с едно решение за
всички места за предстоящите парламентарни избори, каквато е
практиката ни в последните години.
Така че аз бих предложила да го отложим сега, да го обсъдим и
да излезем с общо решение за всички места. Все пак, знаете, от някои
избиратели, които попадат в тези категории – сгрешени адреси,
пропуснати, ние многократно сме сезирани с този проблем през
годините. Някои общини ни сезират, други – не. Нека да дадем
възможност на всички хора, това е моето мнение, които попадат в тези
категории, да могат да упражнят правото си на глас на предстоящите
парламентарни избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега
Ганчева.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
обсъжданията в залата и доколкото има и други населени места, в
които има граждани с избирателни права, които са с така наречените
непълни, сгрешени или заличени адреси, аз ще оттегля този доклад, за
да бъде прието принципно решение, с което да бъде уреден въпросът за
всички такива избиратели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега
Иванова. И да бъде обсъдено в работна група „Принципни решения“, за
да може Централната избирателна комисия да излезе с такова решение
за всички места.
КАТЯ ИВАНОВА: Междувременно аз поемам ангажимента да
уведомя госпожа Цветкова по телефона, че такова решение предстои да
бъде прието и за други населени места.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Иванова.
Минаваме към точка втора.
Точка 2. Писмо относно организацията на работата на
районните избирателни комисии.
Колега Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, във връзка с организацията на работата на
районните избирателни комисии, които встъпват в правомощията си на
13 февруари 2021 г., предлагам да изпратим писмо до „Информационно
обслужване”, с което да ги помолим да ни предоставят информация за
готовността и планираните действия от тяхна страна за обезпечаване
поддръжката на подстраниците на районните избирателни комисии
чрез осигуряване на достъп на всяка комисия до платформата за
публикуване на решения, съобщения, протоколи от проведени
заседания и други документи, за осигуряване на достъп до създадените
електронни пощенски кутии, за предоставяне на електронни подписи,
както и техническото обезпечаване на видео излъчванията на
заседанията на районните избирателни комисии, в това число
поддържането на видео архив.
Писмото е в моята папка, можете да го погледнете, и ако няма
забележки, предлагам да го изпратим на „Информационно
обслужване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
във вътрешната мрежа в папката на колегата Войнов е писмо проектен
№ 5179. Да погледнем текста и, ако сме съгласни с него, да гласуваме
да бъде изпратено до „Информационно обслужване”.
Колеги, имате ли предложения относно текста на писмото? Ако
няма, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
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Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Преминаваме към точка трета. Колега Арнаудов, заповядайте.
Точка 3. Проект на решение за промяна в състава на ОИК.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моята папка от
днешното заседание има един проект за решение, свързан с постъпило
предложение с вх. № МИ-06-187 от 11.02.2021 г. от Владислав Лалов –
упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“: на
мястото на Стелян Гулийков – член на ОИК – Угърчин, да бъде
назначена Вероника Каринска.
Към предложението са приложени препис-извлечение от акт за
смърт № 003 от 30.01.2021 г. и всички изискуеми документи и
декларации по Изборния кодекс, заедно с диплома за завършено висше
образование на Вероника Каринска и пълномощно в полза на
Владислав Лалов.
Затова ви предлагам на посочените правни основания
Централната избирателна комисия да реши следното:
„Установява предсрочно прекратяване на пълномощията на
Стелян Гулийков като член на Общинската избирателна комисия –
Угърчин, област Ловеч, и анулира издаденото му удостоверение.
Назначава за член на Общинската избирателна комисия –
Угърчин, област Ловеч, Вероника Каринска, със съответния единен
граждански номер. На назначения член на ОИК да се издаде
удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Арнаудов,
само проектът на решение не е качен във вътрешната мрежа. Поне аз не
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го виждам. Ако можете да ни упътите къде точно е. Ако не, просто да
помолите да…
БОЙЧО АРНАУДОВ: Съжалявам, качено е само постъпилото
предложение. Ако ми дадете две минути, ще бъде качен и проектът на
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, ще разгледаме
друга точка и ще Ви върна.
Уважаеми колеги, докладчиците по следващите точки в момента
не са в залата.
Минаваме към точка осма. Колега Николов, заповядайте.
Точка 8. Отговори на въпроси на граждани.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви на първо място въпрос с
вх. № НС-22-145 от 9 февруари 2021 г. Въпросът може да го видите в
папката ми от 9 февруари 2021 г. Въпросът е технически – относно
използването на платформата за подаване на заявления за гласуване
извън страната.
Първият въпрос е: „Когато са подадени две онлайн заявления за
гласуване в чужбина от едно и също място, но едното е написано на
латиница, а другото е написано на кирилица, как се процедира в този
случай, обединяват ли се в един избирателен списък?“
Отговорът, който предлагам, в папката ми от 10 февруари
2021 г. обаче, по първия въпрос: „Тъй като валидно е само заявлението
за гласуване извън страната, подадено на кирилица, не се налага
каквото и да било обединяване със заявлението, подадено на латиница.
Заявлението, подадено на латиница, се отхвърля автоматично от
електронната система.“
Вторият въпрос, който поставя гражданинът: „При грешка в
онлайн заявление, което вече е изпратено, възможно ли е заявителят да
коригира или да откаже заявлението?“
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По втория въпрос: „Подадено с грешка заявление може да бъде
поправено, само ако не е прието от електронната система. В този
случай заявлението следва да се подаде отново. Прието заявление, дори
и с грешка, не може да бъде оттеглено.“
Това е отговорът, който предлагам по двата технически въпроса,
които са поставени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може би трябва да
се има предвид, че подадено заявление, дори и с грешка, не може да
бъде оттеглено. Но, колега Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам просто въпросът да се изпрати до
„Информационно обслужване” и те да ни отговорят. Няма какво да
обсъждаме в разговори по телефона. Именно защото проблемът е
технически. Както е технически, той може и да се препрограмира
примерно, става въпрос тъкмо за тази част там.
Така че предлагам просто писмено, писмен отговор от тях, а
после – обсъждане.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Приемам предложението на колегата
Чаушев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, да бъде
изпратено писмо до „Информационно обслужване“ за становище по
поставените технически въпроси.
Процедура по гласуване за изпращането на писмо до
„Информационно обслужване“.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Колега
Николов, имате ли още?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да приключим с
това.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Също в папката от 9 февруари 2021 г.,
колеги, докладвам въпрос на господин Ю.
с вх. № НС-22-133 от
9 февруари 2021 г.
„Според последните промени в Закона за мерките по време на
извънредното положение и така нататък, лични карти и паспорти, на
които изтича срокът между март 2020 г. и края на януари 2021 г.,
остават валидни документи за идентификация за още шест месеца.
Това означава, че българи в страната и чужбина трябва да могат да
гласуват с такива документи на предстоящите избори. Можете ли да
потвърдите, че това е разбирането на Централната избирателна
комисия, предвидено ли е да се включи това важно разяснение в
обучителни материали за секционните комисии?“
Колеги, предлагам на въпроса, който ви докладвах сега, да
отговорим след приемането на принципно решение, общо по въпроса,
което да даде разрешение на всички аналогични казуси в този смисъл.
Така че го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега
Николов.
Добре, друг? Давайте, давайте, колега Николов, не се спирайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, докладвам ви въпрос с
вх. № НС-22-157 от 10 февруари 2021 г., който можете да видите в
папката ми от 10 февруари, на господин П., който е обичаен:
„Адресната ми регистрация по постоянен и настоящ адрес е в
град Сливен, но към момента местоработата ми е в град Шумен.“
Не му е възможно да пътува до Сливен, за да гласува. Въпросът
му е: „По какъв начин мога да гласувам в град Шумен на 4 април и
евентуално какви документи трябва да представя в секционната
избирателна комисия?“
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Отговорът е в папката от 10 февруари. Заявяваме, че не може да
гласува в населеното място, по което няма постоянен или настоящ
адрес.
„Може да гласувате в гр. Шумен, където е местоработата Ви,
само ако промените настоящия си адрес в гр. Шумен, като в този
случай следва да подадете заявление за вписване в избирателния
списък по настоящия Ви адрес, Приложение № 12 от изборните книжа,
не по-късно от 20 март 2021 г.“
Това е обичайният отговор, който предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
виждате подготвения проект на писмо.
Има ли други предложения? Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Имате ли още, колега?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият въпрос е също в папката от
10 февруари 2021 г. – НС-22-161 от 10 февруари 2021 г. Това ми е
проектът на отговор. Въпросът е кратичък.
„Какво да направя, ако искам името ми да бъде изключено от
регистъра на избирателите, което е публикувано за всички?“
В отговора, който също така е кратък, предлагам да отбележим:
„в случай че имате избирателни права за изборите за народни
представители на 4 април 2021 г., Изборният кодекс не съдържа
процедура за заличаване на избиратели от избирателните списъци.“
Отговорът можете да го видите в папката ми от 10 февруари.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ: Колега
Дюкенджиева, заповядайте.

12
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, аз
правя предложение да не се отговаря. Съжалявам, но няма как да
разберем, първо, това лице как се казва, второ, очевидно е наясно, че в
България регистър на избирателите няма.
Така че моето предложение е да не бъде отговаряно. Да остане
за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Имате
ли възражения? Остава за сведение. Добре.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, следващият въпрос е
НС-22-183 от 11 февруари 2021 г. в папката от 11 февруари. Въпросът е
от
госпожата
Н. Ш.,
която
заявява, че е управител на
терапевтична общност в град Варна и че в тяхната общност има около
20 човека, които желаят да гласуват в изборния ден. Програмата им е
дългосрочна, но те не могат да се приберат по домовете си, очевидно
там, където притежават постоянен адрес.
„Моля за вашето съдействие с подвижна избирателна кутия или
прикрепяне към някои от статичните, които са в близост“, сочи адресът
на терапевтичната общност в град Варна и благодари предварително за
съдействието.
Отговорът, който съм подготвил, е
до
госпожата Ш.
№ 5178 в папка от 11 февруари 2021 г., от вчерашния ден, и предлагам
да уточним, че: „желаещи да гласуват във вашата терапевтична
общност могат да направят това, ако променят настоящия си адрес в
град Варна и подадат заявление за вписване в избирателния списък по
настоящ адрес. Заявлението се подава в районната администрация по
настоящ адрес.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
правя предложение писмото на госпожата Ш.
да бъде препратено
към община Варна, с копие до нея, за да може общината да даде своето
становище, тъй като тя е компетентна по отношение на изготвянето на
списъците, както и би могла да определи статута на тази терапевтична
общност.
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Колегата Николов поддържа текста, доколкото разбирам, на
неговото писмо. Процедура по гласуване на предложението, което
направих.
ИВАЙЛО ИВКОВ: И сега кое гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето – за
препращане до община Варна.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева), против – 3 (Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Николай Николов).
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият въпрос е с вх. №
НС-22-186 от 11 февруари 2021 г. Той е стандартен:
„Бих искал да попитам как мога да гласувам, когато се намирам
в населено място с настоящ адрес, различен от постоянния ми.“
В този случай препращаме към рубриката „Въпроси и
отговори“, а именно въпрос 1. Отговорът е във вчерашната ми папка до
госпожата Я. Д. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
друго предложение? Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева), против – няма.
Уважаеми колеги, тъй като тук са докладчиците. Връщам
дневния ред към точка трета.
Точка 3. Проект на решение за промяна в състава на ОИК.
Господин Арнаудов, вече е качен. Заповядайте.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, Проектът на решение е
в моята папка от днес с № 4565. Моля да се запознаете и да го
гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имате ли
предложения по Проекта за решение? Ако няма, процедура по
гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева), против – няма.
Колега Арнаудов, Решението е № 2035-МИ.
Минаваме към точка четвърта. Колега Арнаудов, заповядайте.
Точка 4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-2726 от 11.02.2021 г. е постъпило
искане от Общинската избирателна комисия – Благоевград, с което са
ни представили и справка за проведени заседания и дежурства в
периода 9.01.2020 г. – 9.02.2021 г.
Всъщност предполагам, че става въпрос за техническа грешка и
се отнася до период от един месец, защото заседанията и дежурствата
са точно в този месец.
Проведено е дежурство на 13 януари 2021 г., имало е заседание
на 14 януари 2021 г. После има дежурства на 18 и 26 януари 2021 г.,
заседание – на 27 януари 2021 г., дежурство – на 28 януари, и
дежурство – на 1 февруари.
Подадени са всички изискуеми документи, изготвена е
счетоводна справка и контролен лист. Затова предлагам да изплатим
исканите възнаграждения за проведените заседания и дежурства.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
чухте предложението на колегата Арнаудов. Има ли други
предложения? Ако няма, процедура по гласуване възнаграждението на
ОИК – Благоевград.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 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 Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Минаваме към точка шеста. Колега Стефанова, заповядайте.
Точка 6. Доклад относно разяснителната кампания.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз имам и две писма – до БНТ и
БНР, и документацията. Гледаме всичко ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Вие
казвате.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа са публикувани два проекта на писма – до Българската
национална телевизия и до Българското национално радио, във връзка с
предстоящото излъчване на клиповете за разяснителна кампания. Моля
да ги погледнете.
Това, което им пишем, е, че очакваме да ни изпратят
предложения с план за излъчването в техните програми, като в
Българската национална телевизия съм включила и техния новинарски
сайт, така както предложи господин Кошлуков на проведената среща
преди две седмици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
виждате текста на писмо във вътрешната мрежа в папката на колегата
Стефанова. Имате ли предложения по текста на писмото? Ако няма,
процедура по гласуване.
Колега Ивков, заповядайте.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Ние ги молим за нещо, което те дължат по
закон. Хубаво, да приемем, че това е учтивата форма. Ако искаме обаче
5 броя анимирани клипове с продължителност до 45 секунди и 4 броя
2-минутни аудиовизуални материали, с това ли се изчерпва всичко,
което по БНТ ще искаме? Знаем ли?
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Това, което говорихме на срещата,
е участието на говорителите в предаванията.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Вторият ми въпрос, който е важен, според
мен, казваме, че очакваме от тяхна страна дирекция „Реклама и
маркетинг“ да ни предложи план за излъчванията в телевизионните
канали.
Нека поне да е проектоплан. Не е ли редно ние да дадем?
Изобщо какви са лимитите? Период, честота на излъчванията, часови
пояси. Не е ли редно ние да дадем виждане за това или…
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, бяха проведени
телефонни разговори с директора на дирекция „Реклама и маркетинг“
на Българската национална телевизия. Обсъдихме възможностите за
излъчване на видеоклиповете и на информационните материали. Това,
към което ще се придържаме, е информационно-разяснителна кампания
и брой на излъчвания местни избори и евроизбори. Общият брой на
излъчванията беше около 630, като тук самият срок на излъчване е
малко по-кратък и затова компенсираме с тези 2-минутни материали на
говорителите, които ще бъдат имплантирани не в рекламните блокове,
а в подходящи предавания.
След като ни изпратят плана, отново подлежи на разговори и
промяна, за да може да го одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, това
мисля, че отговаря на въпросите Ви.
Други предложения към текста на писмото, освен така
предложения вариант от колегата Стефанова? Ако няма, процедура по
гласуване. Колега Димитров, само да Ви помоля да включите системата
за гласуване.

17
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
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, Цветанка Георгиева), против – няма.
Продължете, колега Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
проектът на писмо до Българското национално радио. Там във връзка с
разяснителната кампания предстои да изработим 5 броя аудио клипове
с продължителност 145 секунди. Това, което сме разговаряли, отново
по телефона, с Българското национално радио е да се включим в броя
излъчвания, които сме правили и в предходни избори, визирам
местните 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
коментарии, предложения по отношение текста на писмото? Ако няма,
процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
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, Цветанка Георгиева), против – няма.
Да, продължете, колега Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
моята папка е публикувана документацията относно провеждане на
обществена поръчка по реда на Глава 26 от Закона за обществените
поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2. Има специална папка „Докладна
записка“ заедно с контролния лист за предварителен контрол, както и
цялата документация. Същата документация я има качена за улеснение
във файлове, защото е разделена – по чл. 20, ал. 3 чрез събиране на
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оферти с обява, на отделни приложения. Ако ви е по-лесно, може да
гледаме от тази папка документация от 11.02.2021 г., там започва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да се
запознаем с текста, който ни се предлага като документация за
обществената поръчка.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Обществената поръчка ще бъде на
стойност до 30 хиляди лева, като предмета, който включва, е създаване
и реализиране на медия план в онлайн дигитални медии, както и
таргетиране на потребители на Фейсбук, Истаграм и Месинджър, чрез
публикуване на предоставени информационни материали във връзка с
провеждане на разяснителна кампания.
В дигиталните медии и в техническата спецификация сме
уточнили, че предложението за медия планиране трябва да е
съобразено с целевата група за провеждане на избори и разяснителна
кампания, да бъдат предложени информационни сайтове, които биха
били ефективни за информиране на гражданите относно техните права.
Планираните публикации във всяка една от медиите да бъдат минимум
четири, като там планираме да бъдат публикувани пиар материали
относно информацията, която съдържа информационният материал,
заедно със самото публикуване на материала. Това са по-дългите
клипчета – до 120-секундни, направени от говорителите, както и
предоставеният материал от Сиела във връзка с машинното гласуване.
За Фейсбук това, което е включено в процедурата, е единствено
публикуване на материалите от разяснителната кампания, петте клипа,
които са предназначени за излъчване по телевизиите и
информационните материали. Тук заданието към изпълнителя е
платено таргетиране и достигане до доста… Има и количествени
параметри, трябва да ги видя колко бяха. До целевата група на
избирателите за разяснителна кампания – 500 хиляди…
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ: Колеги,
достатъчно ли е времето за запознаване? Ако да, имате ли въпроси?
Ако няма, да гласуваме, за да може да стартира обществената поръчка.
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Само още нещо да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в докладната записка
становището на юристите е, че възлагането по тази процедура е извън
§ 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, което означава,
че сроковете за тази процедура ще бъдат отнесени към Закона за
обществените поръчки. Планираме 10 дни публикуване на обява и
събиране на оферти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
има ли предложения? Ако не, да гласуваме одобряването на
документацията и откриването на процедурата за обществена поръчка с
предмета, обявен в документацията, а именно: създаване и реализиране
на медия план в онлайн медиите, таргетиране за потребителите във
Фейсбук, Истаграм и Месинджър чрез публикуване на предоставени
информационни материали във връзка с провеждането на
разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за
изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Процедура по
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева), против – няма.
Уважаеми колеги, процедура по гласуване на протоколно
решение за откриване възлагането на обществената поръчка. Къде е?
Има ли го?
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папката на колегата
Стефанова е и Проектът на решение за откриване на възлагането на
обществената поръчка. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч
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Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева), против – няма.
Решението е № 2036-НС.
Минаваме към точка седма. Колега Ганчева, заповядайте.
Точка 7. Доклади относно организацията и провеждането на
изворите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател,
уважаеми колеги, докладвам ви, че съгласно справка, изготвена от
нашите сътрудници, която е на разположение във вътрешната мрежа,
въз основа на информацията, която постъпва и се обработва в
Централната избирателна комисия, държавите, които са дали
разрешение, са 62 досега, държавите, които чакат разрешение, са 65.
Тоест нямаме информация, не е постъпила още.
Заявленията, които са постъпили от Министерството на
външните работи от ръководителите на дипломатическите и
консулските представителства са 350, обработени след проверката –
350 заявления, като общо потвърдените заявления за гласуване чрез
електронното заявление за гласуване извън страната през сайта на
Централната избирателна комисия са 17 421 броя. Това са потвърдени
заявления за гласуване извън страната към сутринта. Това за сведение.
Колеги, докладвам входящ № НС-00-50 от 12 февруари 2021 г.
препратено ни е от съпорт. Господин Г.
ни пише, че се е
регистрирал да гласува в Германия, където се надява да бъде разкрита
секция. Въпреки това не знае със сигурност къде ще се намира в деня
на изборите. Може ли да гласува в удобно за него място?
Предлагам стандартния отговор, да не губим оперативно време
да го преповтарям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване изпращането на отговор на
посоченото запитване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-182/1 от
12 февруари 2021 г. Колеги, поставен ни е въпрос, че с оглед
заявяването къде желаят да бъде разкрита секция, където ще гласуват
лицата, на нашата интернет страницата се оформят две места за
държавата Великобритания, като се сочи, че е една и съща община.
Предполага се, че това е техническа грешка, но тъй като ни предстои да
вземем решението и евентуално с оглед обединение, за да не се
разпиляват заявленията ви предлагам да препратим това писмо за
становище от Министерството на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ: Чухте
предложението на колегата Ганчева за препращане на писмото, което
сме получили, за становище от Министерството на външните работи.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-23-6 от
7 февруари 2021 г. Това е писмо, което е изпратено на Министерството
на външните работи от посланика на България в Белгия и Люксембург,
като той сочи несъответствие в наше решение. Предлагам за проверка и
за сведение към момента и считам, че ние не дължим отговор.
Докладвам вх. № НС-22-162 от 10 февруари 2021 г. Колеги,
госпожа К.
ни сезира отново с проблем, който ви докладвах. С
аналогични доклади го направих във вчерашното заседание. Ние
приехме отговор. Тя ни обръща внимание, че на нашата страница в
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списъка на потвърдените заявления са посочени трите имена на всички,
които до този момент са подали заявление. И че самото заявление не
изисква никъде подобно съгласие. Публикуването на тази информация
е в разрез с…, тук не се чете. Предлага: „Би следвало да се
анонимизират данните колко души от кой град са подали заявления.“
Моли да се коригираме.
Колеги, това е, както и вчера се обединихме, наше задължение
по Изборния кодекс, а още повече изразяваме мнение, че именно от
данните лицата се ориентират къде могат да гласуват. Също е и в
улеснение на избирателите, поне от моя опит. Предлагам отговор, че
всъщност това е в изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс,
аналогично на вчерашните ни писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Ганчева. Процедура по гласуване
изпращането на писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-187 от 11
февруари 2021 г., като се сочи, че преди няколко дни лицето е
попълнило заявление за гласуване извън страната – в UK в скобички,
„но посочих съседен град, тъй като не видях, че има опция за добавяне.
След като се опитах да попълня отново заявлението ми изписа: „за
посочения единен граждански номер има вече подадено заявление,
декларация за гласуване в секция извън страната“. Как мога да променя
града, който съм посочил първоначално, с друг?“ Това е господин П. Е.
Предлагам, колеги, да отговорим на господин Е., че в
изборния ден той ще има възможността да гласува в удобно за него
място, където има разкрита избирателна секция извън страната, като
попълни съответната декларация по образец, въпреки че няма да бъде
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включен в избирателния списък за гласуване извън страната за това
място. Видно от това, че той сочи, че е попълнил за друг град. Това е
отговорът, който предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението за отговор. Процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-182 от 11
февруари 2021 г., като това е от
госпожа Ц. Н., може би, с
оглед изписването в имейла. Тя сочи, че отправя към нас следното
запитване и сочи за къде е подала заявление, но след като се е
регистрирала чрез електронното заявление изпитва и изразява
съмнение относно точния адрес и не знае в коя община е в Лондон.
Колеги, ще си позволя да предложа това писмо и следващото за
сведение. И ще ви помоля да гласуваме едно съобщение до всички
български граждани, които имат избирателни права, които ще
упражнят правота си на глас в предстоящите избори извън страната, че
дори и да не са включени в избирателния списък, те могат да гласуват в
удобно за тях място, съответно където има разкрита секция за
гласуване извън страната, дори и да не са подали заявление и да не са
включени в избирателния списък, след като попълнят декларация по
образец. Вметвам, Централната избирателна комисия, с оглед
направения от мен доклад не разполага и не влиза в правомощията ѝ да
знае конкретните общини в други държави. Не разполагаме с такава
информация и не бихме могли да дадем отговор, въпреки че
заявителите изпитват съмнения.
Предлагам съобщение в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на колегата Ганчева за качване на съобщение, с което
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да бъде посочено, че българските граждани могат да гласуват извън
страната в създадена секция. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам. Доклад по вх. №
НС-22-184 от 11 февруари 2021 г.
„Добър ден! Много ви моля за бърз и точен отговор. Живея в
Гърция.“ След подаване на заявлението, десет пъти е опитала, но пише,
че името не съвпада с базата данни. Посочва конкретно лица.
Предлагам – до „Информационно обслужване“ за проверка. В
случай на необходимо съдействие, уведомяване на Централната
избирателна комисия за резултата от проверката, както и лицето,
разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-23-9 от
9 февруари 2021 г., като това е от консулството ни в Лос Анжелис.
Приложено са ни изпратили три броя заявления за гласуване на
предстоящите избори, съответно Сан Франциско, Калифорния, САЩ.
Извършена е проверка, заявленията са изпратени на партньора
ни за проверка и са пристигнали чрез Министерството на външните
работи. За сведение.
Докладвам вх. № НС-00-32 от 10 февруари 2021 г. Препратено
ни е от съпорта. Лице сочи, че си е подало заявление, посочило е като

25
град съответното място, понеже му е най-близо до мястото, където
живее. Би искала да има информация къде точно в Меминген ще бъде
избирателната секция и ни благодари предварително.
Моля да ѝ отговорим в смисъл, че ще приемем решение, местата
ще бъдат обявени както на нашата страница, така и конкретните адреси
също ще бъдат публикувани след приемането на съответните решения
на страницата на Централната избирателна комисия и на
Министерството на външните работи. Да следи за повече информация
на нашите официални страници – на двете ведомства. Това е отговорът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ: Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам с вх. № НС-22-152 от
10 февруари 2021 г. Сочи се, че, доколкото разбира, Централната
избирателна комисия в два съседни града, за Великобритания става
въпрос, ще избере този с повече заявления. „Има ли възможност помалкият град да се допише в списъците на най-близката секция, за да се
избегне струпването на хора или описването им ръчно? Ако това е
невъзможно, след изтичане на срока за подаване на заявления и
определяне на секциите ще може ли хората да подадат нови заявления
и вече за определените секции със същата цел?“
Докладвам го, колеги, обаче за сведение с оглед току-що
приетото съобщение до всички лица, че дори и да не са включени в
избирателните списъци, те ще могат да гласуват в удобно за тях място,
където има разкрита избирателна секция в съответната държава. Ако
няма други, това е моето предложение.
Докладвам вх. № НС-00-38 от 10 февруари 2021 г., като, колеги,
чрез съпорт ни е поставен въпрос от господин Г. П. от Малко
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български училище: че „част от ръководството на Малко българско
училище в Чикаго нашата сграда е заявена за избирателна секция в
САЩ. Възможно ли е да промените наименованието?“, като посочва
наименованието. Предлагам – за становище от Министерството на
външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ: Чухте
предложението на госпожата Ганчева за изпращане на Министерството
на външните работи за становище. Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-04-01-9/5 от
11 февруари 2021 г. – съгласия, пристигащи в табличен вид от
Министерството на външните работи за обобщаване. На разположение
са във вътрешната мрежа.
Докладвам вх. № НС-22-139/2 от 10 февруари 2021 г., като
господин
Б. К. ни
задава чрез съпорта един допълнителен
технически въпрос, като потвърждава, че проблемът, за който ни е
сезирал с оглед несъответствието, е отстранен. Благодари ни за бързата
реакция. И ни пита на какъв етап от подаване на заявлението ще се
случи обединяването на едни и същи градове, изписани по различен
начин – на кирилица и на латиница, така че едно населено място да
фигурира само веднъж. В списъка да има по-голяма яснота за това
колко заявления реално са подадени за съответното място.
Като сочи, че му хрумва например Саутхемптън във
Великобритания, който фигурира три пъти на кирилица и на латиница с
малки букви и на латиница с големи букви, но заявленията стоят
разделени. В списъка е и Брайтън, който веднъж е изписан само с
малки букви и така нататък.
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Сигурен е, че има безброй примери. Към момента, колеги,
докладвам това писмо за сведение. Всъщност
господин К.
ни
докладва за, то не е проблем, практика е, винаги се случва, съобразно
това, че различните заявители по различен начин изписват
наименованията на местата. Ние току-що вече гласувахме няколко
писма до Министерството на външните работи за становище относно
коректния начин на изписване с оглед обединяване. При информация,
при наблюдаване Централната избирателна комисия ще приеме своите
необходими решения за прецизиране на изписването.
Знаете, че преди приемането на решението по чл. 12 ние винаги
правим това, а към момента не е проблем, защото лицата се заявяват
така, както го написват. Без проблем, няма да им се разпилеят
заявленията за гласуване извън страната. Това е към момента по този
повод. Ако има други предложения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:
Колеги, вх. № НС-22-167 от
10 февруари 2021 г. Сочи
се
от
госпожата Ц. Х., съобразно
имейла, тя мисли, че това е втори имейл: „има недоразумение при
посочване на избирателните райони в Лондон.“ Сочи, че живее в един
район, посочва и втори район, а такъв не съществува. „Моля да
прехвърлите гласовете, казва тя, от единия район в другия и да
изтриете първия, тъй като не съществува. Ц. Д“.
Предполагам, че госпожата Д.
говори за заявленията за
гласуване извън страната, но тъй като нямаме информация в
Централната избирателна комисия кой е правилният район, ви
предлагам да го изпратим на Министерството на външните работи за
становище и след като ни уведомят евентуално да обединим под
правилното наименование съответното място в държавата
Великобритания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване за препращане на
Министерството на външните работи за становище.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-56/1 от 10
февруари 2021 г. Това е едно но лицата, на които сме изпратили линк
въз основа на негово запитване за електронното гласуване извън
страната, като ни пита: „Бихте ли ми казали, ако избера район за
гласуване, в който не открият секционна избирателна комисия, къде ще
трябва да гласувам и как ще разбера това.“ Ние вече отговорихме. За
сведение, с оглед съобщението, което току-що приехме до всички
български граждани.
Вх. № НС-22-158 от 10 февруари 2021 г. Отново ни пита
господин И. П. как да си промени заявлението за гласуване от
чужбина, ако секция не е открита в посоченото от него населено място.
Сочи къде живее – Белфаст, Великобритания, и казва, че е малко
вероятно там да се открие секция.
Отново считам, че Централната избирателна комисия е
отговорила със съобщението, което прие, че българските граждани,
които не са подали заявление за гласуване извън страната или които са
подали за място, различно от това, което ще им е удобно в изборния
ден, могат да гласуват в удобно за тях място, където има разкрита
избирателна секция, като попълнят декларация по образец, която ще им
бъде предоставена в избирателната секция за гласуване извън страната.
Вх. № НС-00-31/3 от 9 февруари 2021 г. Пита ни
госпожа
Т. П.
дали
може
да
гласува
електронно,
тъй като
посолството ѝ било далече, говори за Съединените американски щати.
Предлагам отговор, че съгласно действащия Изборен кодекс и
действащото българско право не е възможно електронно гласуване за
предстоящите избори за народни представители.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ: Чухте
предложението на госпожата Ганчева. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-147/1, както и
147, съответно от 9 февруари 2021 г. – едно и също писмо, изпратено
по два начина. Госпожа, предполагам, П., така както е съобразно
имейла, направо си дава данните и казва, че иска да гласува в град
Сиена, Тоскана.
Предлагам да отговорим на госпожата за възможните начини за
подаване на заявление, съответно за гласуване. Моля за отговор в този
смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ: Чухте
предложението на колегата Ганчева. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-185 от
11 февруари 2021 г.
Госпожа Р.
Т.
Г.
с посочен
телефон, сочи, че при опит да попълни електронно заявление за
гласуване извън страната системата я отхвърля със съобщение, че
Националната база данни…, тук нещо не мога да разчета. Същият
проблем сочи, че съществува и за други наши сънародници в Гърция.
Моля за писмо за проверка, съдействие на лицето, съответно
уведомяване на Централната избирателна комисия за резултата от
извършената проверка от нашия партньор, който поддържа
електронното заявление – „Информационно обслужване“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колега Ганчева. Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И, колеги, последния ми доклад:
НС-04-01-8/14 от 11 февруари 2021 г. Отново грами от Министерството
на външните работи за сведение, информация, обобщаване. Благодаря
за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега
Ганчева, за подробния доклад.
Връщаме се към точка пета – доклади относно машинното
гласуване. Колега Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, днес се
проведе заседание на работната група по машинното гласуване. В
резултат на това и във връзка със срещата, която трябва да се
осъществи днес в 15 часа, ви предлагам проект на писмо до
изпълнителния директор на Сиела Норма АД с проектен № 5181, в
което изразяваме желание да донесат смарт картите и избирателната
урна. Уточняваме също нашите изисквания във връзка с представения
за съгласуване протокол за предаване и приеме на специализираното
устройство за машинно гласуване и ги уведомяваме по отношение на
встъпителния доклад в тяхно писмо. Той е приложен с вх. № 066-30 от
10 февруари 2021 г. Моля да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега
Йосифова.
Моля да погледнем писмото, което е подготвено като текст от
групата „Машинно гласуване“ след проведената среща. Има ли друго
предложение? Процедура по гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева), против – няма.
Добре.
И към точка осма – отговори по въпроси на граждани. Колега
Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ
ЙОСИФОВА:
Благодаря.
Това
е
по-скоро
административна преписка. Съжалявам, че тук съм се заявила. Но,
колеги, искам да се запознаете с вх. № 22-140, както и приложението
към този входящ номер. Също така това писмо има отношение и с друг
документ – МИ-22-3. Става въпрос за следното: получили сме по
електронната поща писмо от
адвокат Л.
Г.
, който е
адвокат на кмета на село Коларово, чийто пълномощия са били
предсрочно прекратени с решение на Общинската избирателна комисия
– Петрич. В последствие това решение на Общинската избирателна
комисия – Петрич е обжалвано. Колегата Баханов го е докладвал на
28 януари 2021 г. и на 1 февруари 2021 г. е предложено решение да се
изиска становище от Общинската избирателна комисия – Петрич, но не
е постигнато мнозинство и е прието решение за отхвърляне.
Именно във връзка с това решение за отхвърляне адвокат
Г.
ни предлага да се отнесем сериозно към случая, защото има
развитие по този казус. Впоследствие Върховният административен
съд е отменил решението на Административния съд в Благоевград, и е
постановил да се отмени решението на Общинската избирателна
комисия – Петрич, по жалба на В.
П.
С.
от село
Коларово.
В тази връзка, колеги, след като имаме такова решение, развитие
по делото, осъдена е Общинската избирателна комисия – Петрич, да
заплати на адвокат Л.
Г.
от Адвокатска колегия –
Благоевград, сумата от 1000 лева, представляваща възнаграждение за
процесуално представителство, смятам, че наистина можем да вземем
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отношение и да изискаме от Общинската избирателна комисия –
Петрич, становище по въпроса. Защото се оказва, че девет члена на
комисията са гласували за предсрочното прекратяване на
пълномощията на кмета, само трима са гласували против. Ако се
приеме, моля да изготвя такова писмо.
Добре, колеги, при направените разисквания, тъй като в случая
нямаме такива задължения, има влязло в сила съдебно решение,
предлагам да бъде оставено за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад
нямате в тази точка.
Заповядайте, колега Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. В същата точка осма, където
докладва и госпожа Йосифова, продължавам.
Докладвам ви за сведение писмо с вх. № НС-22-155 от
11 февруари 2021 г., можете да го видите във вчерашната ми папка, с
което господин Колев ни благодари за писмото, което сме му
изпратили, за бързия отговор. Той имаше съображения относно
Изборна книга 92. Отговорихме подробно. Поддържа част от
съображенията си. Докладвам за сведение.
Второ, докладвам за сведение писмо с вх. № НС-00-46 от
11 февруари 2021 г. Писмото е от „Информационно обслужване“. Ние
сме изпратили писмо от гражданин, който твърди, че има проблем със
списъка за гласуване в град Загреб. В писмото, което ви докладвам, от
„Информационно обслужване“ се отговаря, че несъответствието е
отстранено.
Трето, докладвам писмо – питане с вх. № НС-22-195 от
12 февруари 2021 г. от госпожата
Р.
Г.
, която заявява, че
след три неуспешни опита за подаване на заявление по електронен път
получава отказ.
Предлагам да изпратим писмото за проверка и доклад от страна
на „Информационно обслужване“. Моля за решение в този смисъл.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на колегата Николов. Колега Арнаудов, молбата ми е да
включите системата за гласуване. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева), против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващото писмо, което докладвам, е
с вх. № НС-22-196 от 12 февруари 2021 г. Госпожа Д.
пита:
„Какъв е редът да стана председател или член на секционна комисия?“
Предлагам да ѝ изпратим писмо, с което да я насочим към отговор на
въпрос 3 в рамките на рубриката „Въпроси и отговори“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева), против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ако позволите, докладвам ви, колеги,
въпрос с вх. № НС-22-192 от 11 февруари 2021 г. Можете да го видите
в днешната ми папка. Господин С. казва следното:
„При подаване на заявление за гласуване извън страната хората
често не проверяват дали вече не съществува като запис желаното от
тях населено място и го въвеждат повторно, но изписано по друг начин.
Въпросът ми е дали ще бъде отворена изборна секция за мястото, което
сумарно има 60 заявления, но са подадени под различно написване на
наименованието на съответното населено място.“
Приготвил съм кратък отговор, който можете да видите в моята
папка за днешното заседание, с който уточняваме, че ръководителите
на дипломатическите и консулските представителства определят
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местоположението на избирателните секции извън страната въз основа
на териториалното разпределение на българската общност, при което
следва да съобразят и евентуални различни записи на населените места
в съответните заявления за гласуване извън страната. Това е
предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, ние
гласувахме едно съобщение, с което да посочим, че с оглед това
българските граждани могат да гласуват, щом има разкрита секция в
чужбина в съответната страна, където и да било. Може би трябва да ги
насочим.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Този въпрос е малко по-различен, но
важното е ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства да знаят, че трябва да съобразят различните записи.
Ние уведомяваме гражданина, а проблемът е, ако ръководителят на
дипломатическото и консулското представителство не се съобрази.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Тъй като сигурно ще има и други
подобни проблеми във връзка с различно изписване на населени места,
предлагам да изпратим въпроса по компетентност на Министерството
на външните работи, за да може да сигнализира съответно
ръководителите на представителствата за съобразяването им. По
компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз не възразявам да изразим становище
до Министерството на външните работи, че следва да се съобразят
различните записи за едно населено място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
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Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева), против – няма.
Колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, с определение
Върховният административен съд прекратява производството по
административно дело № 1738/2021 г. по описа на Върховния
административен съд, образувано по жалба на Коалиция
„Демократична България“ против протоколно решение на Централната
избирателна комисия от 8.02.2021 г. за указания относно обработването
и защитата на личните данни, приети съвместно с Комисията за защита
на личните данни. И съответно изпраща делото по подсъдност на
компетентния да се произнесе по жалбата на коалицията, а именно
Административен съд – София град.
Съдът приема, че в разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от Изборния
кодекс законодателят изрично е определил кои решения на
Централната избирателна комисия се обжалват пред Върховния
административен съд, съответно това решение е прието на основание
чл. 57, ал. 1, т. 49 от Изборния кодекс и не фигурира след изброените в
разпоредбата на чл. 58, поради което съдът приема, че родово и местно
компетентен да се произнесе по жалбата е Административен съд –
София град.
Също така ви докладвам за сведение другото определение на
Върховния административен съд, с което се оставя без разглеждане
жалбата на Национално сдружение „Народно щастие“, което обжалва
решение на Централната избирателна комисия относно регистрацията
на кандидатите за народни представители. Мотивът за оставяне без
разглеждане е липсата на личен и пряк правен интерес от оспорване на
това решение. Докладвам ви за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме към
точка единадесета. Госпожо Стойчева, заповядайте.
Точка 11. Назначаване на състави на РИК.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам
Проект на решение относно поправка на техническа грешка в Решение
№ 2031-НС от 11 февруари 2021 г. на Централната избирателна
комисия. След проверка се установи, че в цитираното вече решение е
допусната техническа грешка в изписването на името на
И.
Д.
М.,
която следва да бъде отстранена, като навсякъде в решението
вместо И. Д.
М. да се чете И. Д. Д.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева), против – няма.
Колега Стойчева, Решението е № 2037-НС.
И колегата Димитров за поправка. Заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Проектът за решение е в папката ми.
Техническата грешка, която е допусната, е името на заместникпредседателя Т.
И.
Л.
да се
чете Т.
Й.
Л.
Поправката е в Решение 2026-НС, което сме приели вчера.
Между другото явно всички в бързината правят грешки, тъй
като имаше грешка дори и в решението за поправка. И трябваше да се
върнем за да го поправим отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колеги.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева), против – няма.
Колега Димитров, Решението е № 2038-НС.
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Уважаеми колеги, с това прекъсвам заседанието на Централната
избирателна комисия, което ще продължи след обяд в 14 часа.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
продължаваме със заседанието на Централната избирателна комисия в
неговата следобедна част.
Стигнахме до точка девета. Колега Солакова, заповядайте.
Точка 9. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило едно заявление, подписано с
квалифициран електронен подпис, за вписване в избирателния списък
по настоящ адрес. Заявлението е адресирано до кмета на район
„Приморски”, община Варна. То е постъпило по погрешка в
Централната избирателна комисия, предлагам ви да го препратим на
кмета на район „Приморски” с копие до лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
чухте предложението на колегата Солакова. Има ли други
предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви едно писмо с искане да се
актуализират контактите на община Крушари. Ще бъде предоставено
на директора на дирекция „Администрация”.
Докладвам ви предложение вх. № ЦИК-09-45 от 10 февруари
2021 г. за извършване на промяна по бюджета на Централната
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избирателна комисия. Представена е докладна записка с приложения
във връзка с изпълнение на указание на Министерството на финансите,
както и на основание Закона за публичните финанси в частта
„Функционална
област,
организиране
и
произвеждане
на
законосъобразни честни и свободни избори и национални
референдуми” в Бюджетна програма „Избори и национални
референдуми”, съответният размер, предвиден в план-сметката,
утвърдена с постановление на Министерския съвет.
Предлагам ви да одобрим направеното предложение за корекция
в бюджета, да упълномощим председателя да извърши корекцията, за
което да изпратим уведомително писмо до министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на госпожа Солакова. Има ли други предложения?
Ще ги гласуваме заедно. Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от Столична община, район
„Люлин” сме получили писмо от секретаря на района с искане да
укажем реда, по който да се унищожат печати от избори: от
парламентарни избори 2005 г., за президент и вицепрезидент 2006 г.,
парламентарни избори 2009 г., местни избори 2009 г., частичен, местни
избори общи 2011 г. и избори за президент и вицепрезидент през 2011
г.
Предлагам ви да изпратим писмо, че печатите подлежат на
унищожаване по ред, определен от кмета на общината.
Предлагам писмото да бъде до район „Люлин” с копие до кмета
на Столична община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението, колеги.
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Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви, че пристигат
писма от областните управители с информация за адреси и контакти на
районните избирателни комисии.
Предлагам ви едно принципно решение – да се събират и да се
класират в една обща папка в зала. Да се докладва периодично и когато
бъде обобщена информацията или бъде получена обобщена
информация за контактите с РИК, тя да бъде предоставена на
вниманието на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
чухте предложението на колегата Солакова.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение ви докладвам,
че получаваме писма за образуваните секции с информация за тези
секции, адресите им. Събират се в класьор, който вече е в залата и
който желае, може да се запознава.
Продължаваме да получаваме информация за сключените
договори между общините и Печатницата на БНБ, както и информация
за подадените заявки за тиража на бюлетините. Тази информация също
се събира в отделни класьори, при желание можете да се запознавате с
нея. След обобщаване ще се докладва на вниманието на Централната
избирателна комисия.
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Докладвам ви едно постъпило запитване от секретаря на община
Плевен. Във връзка с наше писмо, с което поискахме да ни предоставят
информация за прогнозен брой подвижни секции на територията на
съответната община, както и във връзка с възможността да гласуват
карантинирани съгласно чл. 28 от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение. Въпросите са в писмо вх. № НС-068 от 10 февруари 2021 г.: Дали и назначените подвижни СИК за
гласуване на лица с трайни увреждания ще обслужват в изборния ден
подвижната избирателна кутия както за избирателите с хронични
неинфекциозни болести с ТЕЛК, така и за избиратели, поставени под
задължителна карантина или задължителна изолация; Колко
избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна
изолация при спазване на изискванията за противоепидемични мерки
може да посети ПСИК в изборния ден, без членовете й да бъдат
поставени под карантина като контактни на заразени лица?
Специално вторият въпрос заслужава внимание. Може би когато
изпращаме нашето становище до министъра на здравеопазването с
оглед на постъпилите проекти на правила относно отделните участници
и етапи в изборния процес в условия на пандемия, този въпрос следва
да бъде поставен специално на вниманието. На този етап ви го
докладвам за сведение и запознаване и обсъждане в работна група.
За запознаване ви докладвам и вх. № ЦИК-06-5 от 8 февруари
2021 г. Това е становище от В. Ю.,
изпълнител по
договор, сключен с Централната избирателна комисия относно
приложима нормативна уредба при провеждане на процедура на
договаряне без предварително обявление. Става въпрос за процедурата
за възлагане на изработката и доставката на хартиените бюлетини с
посочен изпълнител в Изборния кодекс Печатницата на БНБ, която при
необходимост може да ползва други специализирани печатници.
Трябва да се обсъди на работна група задължително, за да може да се
вземе конкретно решение по това становище, за да се предвидят
следващите стъпки по тази процедура.
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Докладвам ви писмо, което е постъпило от председателя на
Комисията по досиетата с напомняне на нашето задължение след
назначаване на районните избирателни комисии да изпратим цялата
информация с посочване на съответните данни и длъжност за
извършване на проверка. Ще бъде възложено за изготвяне на
съответните справки и изпращане в комисията.
От Областна администрация – Русе, областният управител ни
уведомява, че са изработени и готови печатите, три на брой, за
Районната избирателна комисия – Русе. За сведение ви докладвам.
Може би е добре да вземем едно протоколно решение всички
последващи писма, с които ни уведомяват за изработени печати, също
да се класират в отделна папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Солакова за принципно протоколно
решение да се събират всички писма в една папка в залата, след което с
обобщен доклад да бъдат докладвани.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получаваме информация за
упълномощените членове на общинските избирателни комисии
(всъщност само от една Общинска избирателна комисия – Мъглиж, сме
получили на този етап) и за оправомощени със заповеди на кметовете
на общини за община Мъглиж, за община Левски, за община Криводол
и за община Троян.
Възползвам се сега при този доклад да помоля за принципно
решение всички писма, с които ни уведомяват за упълномощени лица и
оправомощени
длъжностни
от
общинските
администрации,
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информацията да се обобщава и така да бъде публикувана на
страницата на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Солакова.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получихме потвърждение от ГД
„ГРАО” и от „Информационно обслужване” още един път, че всички
кандидати за участие в частичните избори на 28 февруари отговарят на
изисквания.
Докладвам ви за сведение двете писма – от „Информационно
обслужване”, съответно от ГД „ГРАО”, в отговор на наши писма.
Колеги, постъпило е едно запитване от колега, който явно е
участвал като член или на друга длъжност в секционна избирателна
комисия. Той ни уверява, че ще бъде секретар в секционна избирателна
комисия и с него е споделено, че му се полага отпуск. Общински
служител е и желае да получи информация.
Предлагам ви на този етап въпросът да остане за сведение, за да
може при приемането на принципното решение за назначаването на
секционните избирателни комисии да бъде част от това решение и
тогава да се отговори на лицето.
Колеги, с оглед на това, че на 14-ти по нашата хронограма
Централната избирателна комисия трябва да публикува списъка с
номерата и адресите на избирателните секции в изборните райони, аз
ви предлагам да изпратим писмо до главния директор на ГД „ГРАО” в
МРРБ и позовавайки се на чл. 57, ал. 1, т. 20 и на хронограмата, да
поискаме тази информация в електронен вид.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Солакова.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това е на този етап. Има въпроси за
работни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с
доклада на колегата Солакова в понеделник ще насроча работа на
съответните работни групи, за да могат да бъдат обсъдени всички
въпроси, които бяха поставени в нейния доклад и, разбира се, те да
намерят и своето решение.
Колега Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, в моята папка в днешното заседание с вх. № ЦИК00-94 от 11 февруари сме получили писмо от Бюрото за защита при
главния прокурор, с което се иска да бъде извършена проверка на едно
лице дали е народен представител, кмет, общински съветник.
Проверката е извършена. С писмо с вх. № ЦИК-00-97 от 12
февруари сме получили отговор, че лицето не е народен представител,
не е член на Европейския парламент, не е кмет или общински съветник.
Предлагам проект на отговор
до
старши комисар И.
И.,
Бюро за защита при главния прокурор. Проектът на писмо е в
моята папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: 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, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
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Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против
– няма.
Колега Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Имам да докладвам отговор от Централната
избирателна комисия във връзка с искане за присъждане на
юрисконсултско възнаграждение по административно-наказателно
дело № 15321/2019 г. Нашият отговор е, че молбата е неоснователна,
тъй като правото на страната да претендира за заплащане на разноските
трябва да се упражни в определен срок.
Така че нашето становище е, че тази молба не следва да бъде
уважена. Тя е неоснователна.
Моля да гласуваме този отговор, който е изготвен от
юрисконсултите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
доклада на колегата Йосифова.
Процедура по гласуване на изпращането на отговора.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).
Колегата Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в моята папка в днешното заседание
е едно писмо до СДВР, отдел „Разследване”, старши разследващ
полицай госпожа Смиленова. Отговорът, който виждате, е на въпрос да
им приложим справка във връзка с изборите за членове на Европейския
парламент, проведени на 26 май в София, относно това дали в секция
№ са налични видеозаписи пред и във секциите. „Ако има налични
видеозаписи, то моля същите да ни бъдат предоставени.”
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Нашият отговор е, че уведомяваме, че съгласно Решение № 387ЕП от 22 май в деня на изборите за членове на Европейския парламент
е било разпоредено да бъде преустановено използването, както и да
бъдат изключени всички записващи устройства и да бъдат закрити
техните обективи в изборните помещения. Не ни е известно някъде да
не е спазено това решение и да е имало заснемащи устройства извън
секциите. Централната избирателна комисия няма контролни функции
в това отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега
Ивков. Колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата
Ивков подготвения проект на писмо. Имате ли допълнения или
предложения към него?
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ № ЕП-09-16. Това е един от
докладите, който остана поради късния час, до който продължи
заседанието ни с по-съществени въпроси. Отговаряме на Окръжна
прокуратура – Пловдив, Окръжен следствен отдел. Писмото е
стандартно. Искат декларацията в оригинал на едно лице и
допълнителната страница. Следователят казва, че ако не можем да ги
предоставим в оригинал, да ги предоставим в четливи копия. Писмото е
стандартно, с което прилагаме заверени копия от поисканите
документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Ивков. Писмото е в папка от вчерашното
заседание.
Процедура по гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колега Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моята папка в днешно
заседание съм ви подготвил едно писмо, адресирано до министъра на
здравеопазването. Моля да се запознаете с него. Писмото е във връзка с
изпращане на списък с имена на членовете на Централната избирателна
комисия и на администрацията, които желаят да бъдат ваксинирани.
Моля, вижте писмото и ако има някакви предложения, да го
допълним.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
писмото. Имате ли предложения относно текста на писмото.
Ако няма, процедура по гласуване изпращането на писмото до
министъра на здравеопазването.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Връщаме, колеги, в осма точка от дневния ред – отговори на
въпроси на граждани.
Колегата Иванова има думата.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, вх. № НС-22-194 от 12
февруари 2021 г. Постъпило е по електронната
поща
писмо от Г.
А.,
който ни уведомява, че във връзка с гласуване в секция извън
страната има проблем с регистрацията (предполагам с електронната
форма на заявление) и по-конкретно проблем с фамилното име.
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Подготвила съм стандартно писмо до нашия партньор от
„Информационно обслужване” да препратим това писмо с молба за
съдействие, извършване на проверка и уведомяване на Централната
избирателна комисия за резултатите от проверката какъв е конкретният
проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Иванова. Има ли други предложения? –
Няма.
Процедура по гласуване изпращането до „Информационно
обслужване” за извършване на проверка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Иванова, продължете.
КАТЯ ИВАНОВА: Входящ № НС-22-189 от 11 февруари 2021 г.
Това е запитване по електронната поща
от
господин З. Н.:
„Здравейте ЦИК! Бихте ли ми казали как мога да гласувам в друг град,
примерно при родителите ми, ако към дата 4 април 2021 г. не съм или
не мога да се прибера в населеното място, където ми е постоянната
регистрация?”
Подготвила съм отговор, който е във вътрешната мрежа, с който
го уведомявам, че в отговор на отправеното запитване го информираме,
че в предстоящите избори за народни представители не може да
гласува в населено място, в което няма постоянен или настоящ адрес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението да се добави и „в страната”. Колегата Иванова е
съгласна.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
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Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, по електронната поща запитване с
вх. № НС-22-193 от 12 февруари 2021 г.
от господин И. Г.:
„Здравейте! Има ли някакъв начин да предоставя личните си данни,
например ЕГН, и да се направи справка дали членувам в политическа
партия? Има ли такъв регистър на лицата, които членуват в партии, без
значение какви и кои са те? Има един много добър инструмент в сайта
на ЦИК, при който въвеждаш ЕГН и сайтът на ЦИК ти казва дали лице
с този ЕГН е използвано или се е подписало за регистрация.” И т.н.
Подготвила съм един отговор, който е във вътрешната мрежа и е
основан на разпоредбите на Закона за политическите партии, като му
казвам, че учредяването, регистрацията, устройството, дейността и
прекратяването са уредени в този закон. Предвижда се в чл. 2, ал. 1, че
политическите партии са доброволни сдружения на граждани с
избирателни права. В закона не е предвидено създаването на нарочен
регистър на лицата, които членуват в партии, без значение какви са и
кои са те. „Предвид гореизложеното не съществува възможност вие да
предоставите личните си данни в Централната избирателна комисия
или друг държавен орган, за да бъде извършена справка дали членувате
в политическа партия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
чухте предложението за текст на писмото до господин Г
. Има ли
други предложения.
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков).
Колега Ивков, заповядайте.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх.
№ НС-22-190. Господин
И.,
на 60 години от София, завършил Духовната академия, пита ни
много топло и настойчиво като гражданин на Република България
може ли да се кандидатира за президент на следващите избори.
Предлагам ви кратко да му отговоря, че би могъл да се
кандидатира, ако е български гражданин по рождение, навършил 40
години, отговаря на условията за народен представител и е живял през
последните пет години в страната.
Тоест текстът на чл. 93, ал. 2 от Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Ивков. Има ли други предложения?
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Минаваме към точка десета. Колега Николов, заповядайте.
Точка 10. Доклади по административнонаказателни преписки.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Накратко, колеги, постъпило е заявление за прекратяване на
наказателно производство от Районна прокуратура във Велинград с вх.
№ ЕП-09-19 от 11 февруари 2021 г. С това заявление Районна
прокуратура – Велинград, е прекратила съответното наказателно
производство № ДП-633/2020 г. То е образувано по отношение на
твърдение, че български гражданин е гласувал двукратно по време на
изборите за членове на Европейския парламент. Гласуването се е
осъществило в гр. Вашингтон, Съединените американски щати.
Производството е прекратено с мотив, че в хода на дознанието се е
установило, че съответното лице не е упражнило избирателното си
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право два пъти и не е осъществило престъпление по чл. 168, ал. 2 от
Наказателния кодекс.
Докладвам постановлението за сведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега
Николов.
С оглед срещата, която предстои да проведем, прекъсвам
заседанието на Централната избирателна комисия до 16,15 ч., когато
ще продължим с оставащите две точки от дневния ред.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия.
Извинявам се закъснението, дължащо се на провежданата среща
с Държавната агенция за електронно управление, Българския институт
по метрология и стандартизация и изпълнителя на машинното
гласуване.
Продължаваме с точките от дневния ред. Стигнахме до точка
„Разни“. Разбира се, остават точките от дневния ред, в които ще има
желаещи да се включат отново.
Колегата Йосифова, заповядайте.
Точка 12. Разни.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Аз имам за машинното гласуване, нямам
в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колегата
Дюкенджиева я няма.
Колега Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз докладвах в точка „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колегата
Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново малко
счетоводна информация и документи за публикуване.
Представена е Докладна № ЦИК-09-46 от 12 февруари за
публикуване на тримесечните отчети за касовото изпълнение на
бюджета и на сметките за чуждите средства. Посочено е законовото
задължение за публикуване на ежемесечните и тримесечния отчет по
политики и програми. Годишният отчет по политики и програми да
се представи на Народното събрание и Сметната палата на хартиен и
електронен носител. И тъй като в Сметната палата отчетът е
предоставен с Годишния финансов отчет, затова в настоящия момент
ви докладвам само изпращането на председателя на Народното
събрание.
Както е направено предложението, моля да одобрим
публикуването на информация на страницата на Централната
избирателна комисия и изпращането на Годишния отчет по политики
и програми на председателя на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на госпожа Солакова. Има ли други предложения?
Ако не, процедура за протоколно решение, одобряване на
докладната – изпращане за публикуване на Годишния отчет и
изпращане на Народното събрание.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колегата Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, първо, поставям на Вашето внимание едно
предложение за обновяване на рубриката „Важни крайни срокове“.
Вече мина 17,00 ч. на 12 февруари. Предлагам новите мероприятия,
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които да бъдат включени в рубриката. Можете да ги видите в моя
папка за днешното заседание. Те започват от 17 февруари.
Кметът на съответната община определя местата за обявяване
на избирателните списъци и уведомява РИК. Това го запазваме, беше
едно от последните мероприятия в старото издание.
И приключваме с 22 февруари – Електронните медии с
изключение на БНТ и БНР предоставят едни и същи условия и цени
на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали
кандидати и се обявяват съответно на страницата им.
Това ми е предложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате файла, който е изготвен, с важните дати, за да може
той да бъде одобрен и качен на нашата страница. Минути за
запознаване.
Имате ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, докладвам за сведение едно
писмо с вх. № НС-22-94/1 от 11 февруари 2021 г. Можете да го
видите в моя вчерашна папка. То е от госпожа З.
Т.
и
представлява приложение към документ за намерение за регистрация
в изборите на Движение „Хан Крум“. Този документ е озаглавен
„договор“.
Докладвам го за сведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега
Николов.
Имате ли друг доклад? Нямате.
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Минаваме към колегата Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
Председател.
Натрупали са се разни неща, които в по-голямата си част са за
сведение, но нека да ги докладвам.
Има едно питане от сайта Сигнал.бг – господин Е.
И.
,
който е мениджър и пита как трябва да оповести цените за
отразяване на политическа реклама. Посочен е телефон и съм му дал
консултация по телефона. Това е за сведение.
Следващото е отново за сведение, дошло е на 10.02.2021 г. с
№ МИ-10-5. Това са документите по извършената замяна в ОИК –
Пирдоп. Гласували сме го, просто да се добави във файла.
От Обществения съвет имаме една покана, минало й е
времето, била е за 10-и да участваме в онлайн заседание на една
платформа, която е изпратена в моя имейл. Номерът е ЦИК-12-7 от
10.02.2021 г. Това също е за сведение.
Имам и нещо, което трябва да решим. Втори път е дошло
напомняне от госпожа М.
М.,
с което пита какво се е случило
с нейната молба да й помогнем да актуализира базата данни на
Международната фондация за избирателни системи?
Отговорът е готов. Най-напред имаме един превод от
искането, след това на български език с помощта на Цвети успяхме
да попълването, след това го преведохме. Можете да го видите на
моята страница, много е голям файлът – 80 страници екселски
файлове. За всеки случай могат да останат и който се интересува да
ги погледне.
Аз предлагам да ги изпратим.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Точно на 12-и, когато изтичат
сроковете.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Извинявам се, то чака. Кажи кога да
го докладвам?
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Това е нещо, което според мен е несъотносимо към нашата
работа. Или й помагаме, или не й помагаме. Не мисля, че нещо й
дължим, но и не би било добре да се правим, че не сме го получили.
Оставям го за следващ случай, когато имаме по-малко работа.
Имам още едно подобно запитване, качено е в заседанието от
8.02.2021 г.: Казвам се К.
Й.
, студентка съм по право,
работя по еди-каква си тема, не можах да открия информация, която
се отнася до вашите избори и задава два-три въпроса, свързани с
преференциалния вот за европейски парламент през годините назад.
Направил съм нарочно превод, за да няма съмнения, че не
представям в пълнота писмото.
Можем да отговорим, може да не отговорим. Нямаме
задължение към нея.
Писмото е № 07-23 от 8.08.2021 г.
Ако не възразявате, може да се напишат няколко реда, може и
да не се напише нищо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги?
Вашето предложение, господин Димитров, е да се напише
отговор или?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Те са 6-7 реда, но трябва да се
напишат, да се преведат. Да се упоменат различните бариери, които
са използвани през 2009, 2014 и 2019 г. на европейски избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Другият вариант
е да остане без отговор.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Другата опция е да остане за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, какво е
мнението?
РЕПЛИКА: За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, остава за
сведение.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Има две писма, които са – как да
кажа – прелюбопитни.
От Обществения съвет, който си е позволил да пише на
министъра на здравеопазването, на главния държавен инспектор,
както, разбира се, до председателя на ЦИК. И се оказва, че
Общественият съвет предлага да се срещне с министъра, обръщам
внимание, и така нататък по много важни въпроси, които са свързани
със здравето на наблюдателите. Все едно, че нас това не ни
интересува, там няма членове на СИК, няма представители, няма
застъпници, нищо! Важни са наблюдателите. Интересува се също от
спазването на дистанцията в секциите, предпазните средства, които
те ще носят.
Ще им напиша едно писмо, че всички тези въпроси не са от
компетенцията на Обществения съвет и далеч надхвърлят неговите
възможности.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Защо не за сведение?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може и за сведение, ако решите.
Второто писмо е до председателя на Държавна агенция… Аз
държа да отговоря веднъж, за да е ясно кой с какви отговорности се
занима, се самонатоварва, защото това не е в изборния процес.
С второто писмо искат да присъстват при проверките. Тук ще
отговоря много йезуитски, че ако имат технически подготвен член на
този обществен съвет – да заповяда, но физическото присъствие не
означава компетентност. Ще напиша такъв доста остър отговор.
Ще напиша два остри отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Димитров, молбата ми да подготвите отговорите и в следващото
заседание да ги видим и гласуваме. Напишете проекти отговори на
писма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това ще направя.
Имам още поне двайсетина предложения за цени, но ще ги
докладвам следващия път, да не утежнявам.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да се
съберат. В края на срока можете да ги докладвате.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Няма спешност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колега Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-500-2
от 11 февруари 2021 г. Писмото е от F-Secure Product Bulletin. С
него ни информират, че предстои въвеждането на пощенска кутия
Management for our F-Secure Cloud Protection for Microsoft Office 365.
Променената
функционалност
ще
опрости
и
подобри
персонализирането на пощенските кутии за защита и ще осигури
пълна видимост на администраторите за състоянието на защитените
пощенски кутии.
Тъй като ние си разполагаме с пощенски кутии, докладвам
писмото за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колегата Паскал Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, докладвам
писмо № НС-22-191 от 11 февруари 2021 г., дошло по имейл,
подписано от Л.
С.,
който не може да намери актуални
листи на политическите партии, които ще вземат участие в
скорошните парламентарни избори, на нашия сайт. По същество
такова е питането му.
Предлагам да му отговорим пак по имейл, че в момента тече
процес по регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
на 4 април 2021 г. и може да види електронния публичен регистър на
регистрираните партии и коалиции на нашия сайт чрез менюто
„Регистри“. Този регистър, в момента проверих, съдържа
регистрираната от Централната избирателна комисия една партия и
коалиция. Мисля, че той постоянно се обновява.
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И още едно. Господин С.
с писмо № НС-22-141 от 9
февруари 2021 г. не е могъл да се ориентира и да свали приложената
хронограма, отварял му се надпис „Приложението не е намерено“. Аз
проверих – отваря се хронограмата и може да се свали.
Предлагам да му отговоря, че сме извършили проверка и
установяваме, че документът може да бъде достъпен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на господин Бояджийски.
Процедура по гласуване на отговор за двете писма с
предложения текст.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, 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.
Колега Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, с вх. № НС-04-11 от 10 февруари 2021 г.
сме получили писмо от министъра на правосъдието госпожа
Ахладова, с което ни моли да предоставим информация за партиите,
които са получили не по-малко от едно на сто от действителните
гласове на последните избори за народни представители, както и
коалициите, които са получили не по-малко от 4 на 100 от
действителните гласове.
Поради което ви предлагам проект на отговор. Има го в моя
папка с № 5185, в който да представим исканата информация на
министъра на правосъдието. Предлагам да й изпратим и заверено
копие от Решение № 4670, с което ЦИК е обявила резултатите от
гласуването и разпределението на мандатите в 44 Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
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Чухте предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, едно писмо за сведение,
получено по електронната поща с № НС-22-180 от 11 февруари.
Господин И.
Т.
ни пожелава успех в работата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря и аз.
Колеги, преминаваме към пета точка. Заповядайте, колега
Йосифова.
Точка 5. Доклад относно машинно гласуване.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.
Колеги, в моя папка с вх. № ЦИК-06-6-32 от 10 февруари
2021 г., документ, който докладвах за запознаване, и във връзка с
проведената сеща днес с изпълнителя, бих искала да ви предложа да се
запознаете с дизайна на смарт картите, като се предвижда два броя,
предназначени за стартиране от членовете на изборните комисии, три
броя за избирателите. Да одобрим този дизайн за смарт картите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
чухте предложението на колегата Йосифова да бъде одобрен дизайнът
на смарт картите като брандиране.
Има ли други предложения?
Ако не, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Следващият доклад е в подпапка
„Гаранция Барклис“. Вчера докладвах проект на писмо до
Българската народна банка във връзка с потвърждаването
автентичността на издадената банкова гаранция от „Барклис Банк
Ирландия“. Виждате текста на писмото, като предлагам да се
приложи следния текст като приложение – проектен № 5057-pril.
Текстът е на български и на английски език. Това са изискванията на
Българската народна банка“.
Също така предлагам да се приложи към писмото SWIFT
кодът на „Барклис Банк Ирландия“ и копие от банковата гаранция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Йосифова.
Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, 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 – 2 (Ерхан Чаушев и Севинч Солакова).
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, писмо с проектен № 5173, до
министъра на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална
сигурност“ и изпълнителния директор на „Сиела-Норма“. Виждате
текста. Тук ще направя някои корекции. Има едно „на“ в повече в
първото изречение. И накрая ще бъде „да се извърши съответната
проверка“, без „за тяхната надеждност“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, други
предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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.
Уважаеми колеги, предлагам в дневния ред на днешното
заседание да бъде включена нова т. 11а – Регистрация на партии и
коалиции за участие в изборите за народни представители на 4 април
2021 г.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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.
Моля колегите, които имат преписки по тази точка, да се
заявят.
Заповядайте, колега Дюкенджиева.
Точка 11а. Регистрация на партии и коалиции за участие в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка има
проект на решение за регистрация на Коалиция „БСП за България“.
Постъпило е заявление за регистрация от Коалиция „БСП за
България“, подписано от представляващия коалицията Корнелия
Нинова, заведено е под № 3 на 11 февруари 2021 г. в регистъра на
коалициите. Към заявлението са приложени: решение за образуване
на коалицията от 25 януари 2021 г. между пет партии, а именно:
„Българска социалистическа партия“, партия „Нова зора“, партия
„Комунистическа партия на България“, партия „Политически клуб
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„Екогласност“ и партия „Политически клуб „Тракия“ за създаване на
Коалиция „БСП за България“. Решението е подписано от всички
лица, които представляват партиите и е подпечатано с печатите на
участващите в коалицията партии.
Коалицията, съгласно решението, ще се представлява от
Корнелия Нинова.
Приложени са удостоверения за актуално правно състояние на
петте партии – всичките издадени след датата на Указа на президента
за насрочване на изборите. Приложени са и удостоверения от
Сметната палата за всички партии – също издадени след датата на
Указа, образци от подписите на представляващите партиите, образци
от печатите на партиите, образец от подписа на представляващия
коалицията. Коалицията няма печат. Приложена е вносна бележка от
Банка ДСК за внесен безлихвен депозит, както и удостоверение от
същата банка за актуална банкова сметка на името на партия БСП, по
която ще се обслужва предизборната кампания. Има имената и
длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите
и счетоводната отчетност, както и списък, съдържащ трите имена,
ЕГН и саморъчен подпис на избирател, подкрепящи регистрацията.
Заявено е за отпечатване в бюлетината на наименованието.
И от протокол с вх. № НС-04-03-8 от 12 февруари 2021 г. от
ГД ГРАО за извършената проверка се установява, че има наличие на
2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията.
Поради което, колеги, предлагам Централната избирателна
комисия да регистрира Коалиция „БСП за България“ за участие в
изборите със съответното наименование за изписване на бюлетината.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на колегата Дюкенджиева.
Имате ли предложения по текста на решението?
Ако не, процедура по гласуване.

62
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Дюкенджиева, номерът на решението е 2039-НС.
Колега Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е
заявление за регистрация от Коалиция „Патриотична коалиция –
ВОЛЯ И НФСБ“, подписано от Валентин Найденов Марешки,
представляващи коалицията, заведено под № 4 на 11 февруари 2021
г. Към заявлението са приложени решение за образуване на коалиция
от партии за участие в изборите за народни представители,
споразумение за образуване на коалиция от партии „Патриотична
коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“ между партия „ВОЛЯ“, партия
„Национален фронт за спасение на България“, партия „Обединена
социалдемокрация“, партия „Българска социалдемократическа
партия“ и партия „Християндемократическа партия на България“,
подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с
печатите на участващите в коалицията партии.
Коалицията е определила да се представлява еднолично от
Веселин Найденов Марешки, който да подписва и подава заявления и
други документи пред Централната избирателна комисия във връзка
с регистрацията за участие в изборите, евентуални промени в
състава, наименованието, заличаването, както и подаване на
заявления в РИК-овете, кандидатски листи. Като коалицията е
определила Веселин Найденов Марешки и Валери Симеонов
Симеонов да я представляват заедно и поотделно за всички въпроси
и правомощия по Изборния кодекс, които не са определени по-горе.
Представени са: актуално състояние на партия „ВОЛЯ“,
удостоверение за актуално състояние на „Национален фронт за
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спасение на България“, удостоверение за актуално състояние на
партия „Обединена социалдемокрация“, удостоверение за актуално
състояние на партия „Българска социалдемократическа партия“,
удостоверение за актуално състояние на „Християндемократическа
партия на България“, удостоверения от Сметната палата на всички
партии, образец от подписа на представляващите пет партии, образец
на печата на всички партии, образец на подписа на представляващите
коалицията, преводно нареждане за внесен депозит, удостоверение за
наличие на банкова сметка, която да обслужва предизборната
кампания на коалицията, както и списък с имената и саморъчен
подпис на заявените избиратели – 4010.
С протокол от ГРАО с вх. № НС-04-03-9 от днес сме получили
и потвърждение за установени коректни записи над 2500.
Предлагам Централната избирателна комисия да регистрира
коалиция „Патриотична коалиция – ВОЛЯ и НФСБ“ за участието на
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колеги, виждате проекта, изготвен от колегата Стефанова.
Имаме ли предложения по текста на решението?
Колега Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз пак казвам този текст да отпадне,
тъй като, съгласно изискванията на Изборния кодекс, те са длъжни да
ни приложат решение за образуване на коалиция, подписано от
лицата, представляващи партиите и подпечатано с печатите на
участващите партии. Ние в решенията си не възпроизвеждаме кой
какво се е уговорил в споразумението. Може да стигнем и до
субсидиите как се разпределят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Вашето
предложение е вторият абзац да отпадне.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точно така. За нас е важно, че има
такова споразумение, че то е подписано от всички участващи партии.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вие държите ли
да остане?
КРИСТИНА
СТЕФАНОВА:
Колеги,
практиката
на
Централната избирателна комисия е в решенията да изписва как се
представлява коалицията, съгласно коалиционното споразумение.
Ако отпадне този абзац, тук в решението няма да е упоменато как се
представлява коалицията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колегата
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: В такъв случай да остане само
изречението, че коалицията се представлява от Веселин Найденов
Марешки и Валери Симеонов Симеонов, които да я представляват
заедно и поотделно, съгласно споразумението. И ние ще четем
коалиционното споразумение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в коалиционното
споразумение изрично е записано, че Веселин Найденов Марешки
има еднолично представителство по конкретно изброени действия и
вече във втория абзац е записано, че определя двамата заедно и
поотделно по всички останали въпроси. Затова смятам, че е коректно
да се изпише така, както е записано в споразумението и да спазим
практиката на Централната избирателна комисия, като упоменаваме
кой е представляващ и по какъв начин се представлява коалицията,
съгласно споразумението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колегата
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, трябва да правим
разлика една коалиция от кого се представлява – заедно, поотделно,
от двама, от един. Трябва да правим разлика как се взимат решенията
в една коалиция. По едни въпроси може да се взимат еднолично, по
други може да се взимат с обикновено мнозинство, може

65
единодушно, но вземането на решенията няма отношение към
представителството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колегата
Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, лично мое мнение е, че
има отношение към представителството. Типичен пример е
споразумението на „Обединени патриоти“, заедно с решенията,
които взе Централната избирателна комисия, включително и
изключване на партия „Атака“ от коалиционното споразумение.
Аз държа този текст да остане.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точно споразумението на „Обединени
патриоти“ е пример за това, което ви обяснявам. Те в коалиционното
споразумение са се разбрали единодушно да взимат решения по
дадени въпроси, но коалицията се представлява от тримата заедно и
поотделно. Опитвам се да ви обясня, че представителството е едно, а
начинът на взимане на решенията е друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Така или иначе колегата Бойкинова предложи във втория
абзац изречението до „коалицията е определила Веселин Найденов
Марешки и Валери Симеонов Симеонов да я представляват заедно и
поотделно, съгласно споразумението“, нали така?
Колега Бойкинова, правилно ли възпроизведох?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ако правилно колегата Стефанова е
прочела коалиционното споразумение. Аз лично не съм го прочела,
но съдейки по последното изречение не мога да направя обратен
извод.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Стефанова, така ли е определено, че заедно и поотделно, съгласно
тяхното споразумение?
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Не, не е така. Така, както е
написано в споразумението, аз съм го поставила в самото решение.
Не мога да кажа на черното бяло. Коалицията е определила и в две
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изречения съм написала как се представлява коалицията, съгласно
споразумението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на колегата Бойкинова, че коалицията се
представлява от Веселин Найденов Марешки и Валери Симеонов
Симеонов
заедно
и
поотделно,
съгласно
коалиционното
споразумение.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – 3 (Кристина Стефанова, Паскал Бояджийски и Севинч
Солакова).
Уважаеми колеги, гласуваме текста на решението с
направената промяна в т. 2, втория абзац.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 2014-НС.
Минаваме към единадесета точка от дневния ред:
Точка 11. Назначаване състави на РИК.
От колегите, които са записани, кой има готовност да докладва?
Колега Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, със съответния входящ номер
е пристигнала преписката, изпратена от областния управител на област
София, с която ведно с протокола за проведени консултации на 4
февруари 2021 г. за съставите на Двадесет и трета, Двадесет и четвърта
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и Двадесет и пета районни избирателни комисии за произвеждане на
изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г., са
ни изпратени всички предложения, както са направени. Цялата
преписка е окомплектована, съгласно наше решение и съгласно закона
в пълнота.
С вх. № НС-10-34 от 11 февруари 2021 г. е постъпило
предложение за промяна в състава на Двадесет и трета РИК от квотата
на Политическа партия ГЕРБ, като се предлага на мястото на госпожа
Мария Петрова Праматарова-Щуркова, предложена за член, да бъде
назначена предложената резерва от съответната политическа партия, а
именно Надя Асенова Ангелова.
С вх. № НС-10-27 от 8 февруари 2021 г. е постъпила в оригинал
декларация ведно с всички изискуеми документи, а именно копие от
диплома за члена Роман Чавдаров Дражев, предложен за член на
Двадесет и трета РИК.
По имейла и съответно в оригинал с вх. № НС-11-14 е
постъпило предложение на Софийския градски съвет на БСП от
упълномощения представител на Коалиция „БСП за България“
господин Михаил Ставрев, който ни представя, поради възникнала
техническа грешка с оглед комуникацията на проведените
консултации, правилните предложения без технически грешки за
съобразяване при взимане на решенията за съответните районни
избирателни комисии.
Предвид което, колеги, за пълнота на доклада, тъй като аз ще
направя един общ доклад, съобразно трите РИК-а, и след това
поотделно ще ви предложа проекти на решения за назначаването
състава на всяка една районна избирателна комисия.
Знаете, че и трите избирателни комисии за 23-и, 24-и и 25-и
райони, те са с 10 и повече мандата за народни представители,
съответно общият брой на членовете за състава на тези РИК-ове е 17,
като на консултациите е присъствал представител и съответно са
направени предложения на „Демократична България – обединение“.
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Предвид което и съгласно наше решение, съставът на тези избирателни
комисии следва да бъде 19, ведно с ръководния състав, като по метода
на най-големия неоползотворен остатък в случая на „БСП за България“
се увеличава бройката с един член.
Консултациите са проведени при несъгласие за ръководния
състав на комисиите. Постъпвали са множество предложения за
председател, за заместник-председател, секретари. На консултациите
са присъствали трима упълномощени представители на коалиция
„Обединени патриоти“ като в преписката се съдържат данни за
разграничение за всяка една от политическите партии, които
съставляват коалицията.
Видно от протокола, който е част от преписката, колеги, е, че
упълномощените представители на коалиция „Обединени патриоти –
НФСБ, ВМРО“ са казали, че по така направените предложения от
коалицията не може да се вместим в полагащите ни се по две места
за всяка комисия – общо 6, тъй като са направени повече
предложения.
Предлагам да преминем към разглеждане на проекта на
решение за Двадесет и трета Районна избирателна комисия – София.
Проектът на решение е изписан в табличен вид, като са представени
предложенията за всяка една позиция, както ги виждате.
Колеги, след като разгледах преписката в цялост, съобразих
опит в предходни избирателни комисии, образование, направените
предложения на самите консултации от участващите, както и
писмените предложения, които са постъпили на мястото на
консултациите и след това в Централната избирателна комисия,
съобразно доклада ми, ви представям следното предложение за
назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети
изборен район – София.
Ръководният състав да бъде: председател от „БСП за
България“, заместниците съответно да бъдат от Политическа партия
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ДПС, другият заместник да е от „Обединени патриоти“ и секретарят
да е представител на Политическа партия ГЕРБ.
И поименният състав в този случай ще стане следният, ведно с
ръководния състав, който ви предложих. Тази комисия традиционно
работи добре. Моето предложение за ръководен състав е от хора,
които изцяло са магистри юристи.
Живка Василева Котева – представител на „БСП за България“
да бъде назначена за председател; господин Метин Мехмед
Сюлейман – бивш наш колега, предложение на Политическа партия
ДПС, за заместник-председател; госпожа Бригита Емилова КостоваАтанасова, за заместник-председател; и госпожа Полина Василева
Витанова за секретар на комисията, тя е предложение на
Политическа партия ГЕРБ.
Съответно другите членове на комисията са: Антоанета
Захариева Крумова, Йорданка Пенева Петкова, Красимир Георгиев
Сираков, Надя Асенова Ангелова, Мирослава Здравчова Николова,
Стоян Красимиров Кожухаров – това са предложенията на
Политическа партия ГЕРБ; Миладин Петров Рангелов, Дарина
Маркова Пачева, Десислава Здравкова Таранова-Андонова, Борка
Тодорова Паракозова, Даниел Сергеев Тунчев – кандидати на „БСП
за България“, Величка Йорданова Грънчарова – предложение
кандидат на Политическа партия ДПС; Юлиян Атанасов Атанасов –
„Обединени патриоти“; Пламена Тодорова Маречкова – предложение
на Политическа партия ВОЛЯ; и Даниел Иванов Стоянов –
„Демократична България – обединение“.
Това ми е предложението за ръководен и числен състав на
тази Районна избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Ганчева.
Колега Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз предлагам
Полина Витанова да бъде председател на Районна избирателна
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комисия Двадесет и трети изборен район. Няма нужда да ви я
представям, че тя беше председател на Общинска избирателна
комисия и да ви казвам как преминаха местните избори. Считам, че
тя заслужава да бъде председател и не може да бъде секретар на
районна избирателна комисия, при все моите уважения към госпожа
Живка Котева. Районната избирателна комисия винаги е била в
състав: Полина Витанова – председател, и секретар госпожа Котева.
Моето предложение за председател на РИК Двадесет и трети
изборен район е за госпожа Полина Витанова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега
Бойкинова.
Имате ли други предложения?
Ако няма, процедура на гласуване предложението на колегата
Бойкинова.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски и Таня Йосифова,); против – 9 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева).
Има ли други предложения? Няма.
Процедура по гласуване първоначалното предложение на
госпожа Ганчева.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Мария
Бойкинова).
Колега Ганчева, номерът на Решението е 2041-НС.
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Колега Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, считам, че
направихме огромна грешка, след като назначихме председател за
районна избирателна комисия в София човек с образование биолог,
вместо да предпочетем госпожа Витанова, която е доказан юрист.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега, Ганчева,
заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам Ви проект за
решение за Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти
изборен район – София, за изборите за народни представители на 4
април 2021 г.
Колеги, виждате проекта на решение, изписан както са
направени предложенията. След като разгледах всички документи в
цялост, съобразих опита и образованието на членовете, всички те са
достойни да бъдат както в ръководния състав, така и в членския
състав на тази районна избирателна комисия.
Моето предложение за ръководен състав са: за председател
предлагам предложението на Политическа партия
ГЕРБ, за
заместник-председатели съответно предложенията на „БСП за
България“ и на „Обединени патриоти“, и предложението на ДПС за
секретар на тази комисия.
Поименният състав на ръководството е следният: госпожа
Мария Генчева Георгиева – Политическа партия ГЕРБ, господин
Владимир Иванов – заместник-председател от „БСП за България“,
Марио Розалинов Пунчев – заместник-председател, и секретар
госпожа Благомира Димитрова Андонова – Политическа партия
ДПС.
Членският състав е както следва: Евгений Кирилов
Пепелянков, Елена Маркова Балджиева, Емилия Павлова Алексиева,
Любомир Иванов Ковачев, Марио Спасимиров Пешев, Снежана
Младенова Кондева – предложения на Политическа партия ГЕРБ;
Илия Константинов Илиев, Бойчо Цветков Момчилов, Николай
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Йорданов Белалов, Георги Христов Кюркчиев, Калоян Любомиров
Малинов – предложения на „БСП за България“; Георги Константинов
Димитров – предложение на ПП ДПС; Васил Светославов Христов –
предложение на „Обединени патриоти“; Красимира Маринова
Шабанова – Политическа партия ВОЛЯ; и Велин Ангелов Пеев –
„Демократична България – обединение“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Ганчева.
Има ли други предложения? Не виждам вдигнати ръце.
Процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, 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.
Номерът на Решението, колега Ганчева, е 2042-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам ви проект за
решение за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет
и пети изборен район – София, за изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
Въз основа на предложенията, които се съдържат в
преписките, като съобразих всички относими факти и данни моето
предложение за ръководен състав на тази комисия ще бъде както
следва: председател – предложението на Политическа партия ГЕРБ,
за заместник-председатели – предложенията на Политическа партия
ДПС, съответно Политическа партия ВОЛЯ, и секретар на тази
комисия да бъде предложението на „БСП за България“.
Ще ви изчета поименния състав на ръководството и членовете
на тази комисия: господин Валери Владимиров Цолов – Политическа
партия ГЕРБ – председател; госпожа Цветелина Мартен Калеева –
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заместник-председател от Политическа партия ВОЛЯ; госпожа
Станислава Валериева Чорбаджийска – заместник-председател,
предложение на Политическа партия
ДПС; и госпожа Жана
Бориславова Иванова – предложение на „БСП за България“ за
секретар.
Членският състав е както следва: Диян Сашов Асенов, Елинка
Петрова Николова, Ирина Цекова Иванова, Силвия Захариева
Качулкова, Соня Боянова Василева, Стоил Петромил Сотиров –
предложенията на Политическа партия ГЕРБ; Ивайло Веселинов
Василев, Борис Кирилов Борисов, Мариника Иванова Якова,
Валентина Виденова Велкова, Ясен Георгиев Стоев – предложенията
на „БСП за България“; Венцеслав Василев Йотов – Политическа
партия ДПС; Росен Владимиров Тумбев – „Обединени патриоти“;
Илко Василев Илиев – „Обединени патриоти“; и Снежина Стоянова
Календжиева – „Демократична България – обединение“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Ганчева.
Има ли друго предложения? Не виждам желаещи.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2043-НС.
Колегата Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам на Вашето
внимание проект на решение за назначаване на Районна избирателна
комисия – Шуменски район. Проектът за решение е качен във
вътрешната мрежа в папка с мои инициали.
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Постъпило е предложение от областния управител на област
Шумен с вх. № НС-05-7/19 от 5.02.2021 г., с което предложение е
представен протоколът за проведени консултации при областния
управител за състава на РИК – Шумен, където се съдържат и всички
направени предложения от участвалите партии и коалиции, както и
приложенията към тези предложения.
На консултациите при областния управител на Шумен са
присъствали надлежно упълномощени представители на всички
парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции,
които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни
листи членове на Европейския парламент от Република България.
Спазени са изискванията на Изборния кодекс за провеждане на
консултациите.
Има корекции в проекта за решение – не е 13, а 15 члена, тъй
като са участвали и „Демократична България“ и автоматично от 13
стават 15 члена.
За председател безспорно е едно предложение – на Васелина
Иванова Кънчева от ГЕРБ.
Има две предложения за секретар: на Пламен Йорданов Недев
от БСП и Ахмед Метинов Джамбазов от ДПС.
За заместник-председатели няма предложения.
В процеса на консултациите единият представител казва, че
може да се откаже от предложението за секретар, ако и
представителят на другата партия се откаже. Протекли са в такъв
ред.
След като изчетох изцяло мненията на представителите на
политическите партии, обективирани в протокола при областния
управител, има и две особени мнения на представителите на ДПС и
на „БСП за България“. Двамата представители на съответните партии
казват, че си поддържат направеното от съответната партия
предложение за секретар. ДПС казват, че е синхрон на
разпределението на ЦИК и са с постоянна практика, неколкократно
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кандидатът е бил само в ръководството на РИК и ОИК в последните
избори, счита, че другият кандидат няма достатъчно опит. Същото
идентично е и особеното мнение на „БСП за България“, които казват,
че е бил член в ОИК и РИК, бил е секретар на ОИК – Каспичан и
председател на ОИК – Каспичан. Това са в общи линии особените
мнения.
След като се запознах с материалите и с приложенията към
направените предложения от съответните партии предлагам следният
състав на Районна избирателна комисия – Шумен, както за
ръководство, така и за членски състав, а именно:
За председател Василина Иванова Кънчева – ГЕРБ. За
заместник-председател Пламен Йорданов Недев – БСП, който е бил
предложен за секретар. Тъй като няма друго предложение, а трябва
да има двама заместник председатели, предлагам второто място на
заместник-председател да бъде заето от представителя на
„Обединени патриоти“ Дилян Росенов Нанев, също юрист. И
предлагам за секретар да остане направеното предложение от
Политическа партия ДПС Ахмед Метинов Джамбазов.
И съответно членовете: предложените от Политическа партия
ГЕРБ – Севдалина Петрова Герджикова, Сашка Станчева Борисова,
Десислава Стоянова Василева, Карен Гарабед Гарабедян и Иван
Асенов Найденов; от коалиция „БСП за България“ – Мирослава
Иванова, Мариела Любчева Великова и Георги Тодоров Георгиев;
вторият представител на ДПС – Хатидже Сали Исуф; представителят
на ВОЛЯ – Стоян Весков Русев; и Мария Велкова Василева –
„Демократична България – обединение“.
Това ми е предложението за състав. Има представени и
резервни членове – 6 броя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега
Баханов.
Имате ли други предложения?
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.

76
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, 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.
Колега Баханов, номерът на Решението е 2044-НС.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Господин Председател, ако позволите,
предложение за назначаване на Районна избирателна комисия в
Трети район – Варненски.
Уважаеми колеги, отново в папка в днешното заседание с мои
инициали е качен проект за решение за назначаване на Районна
избирателна комисия – Варна.
Постъпило е писмо от областния управител на област Варна с
вх. № 05-7/2 от 4.02.2021 г. до Централната избирателна комисия.
Представен е протокол от 2.02.2021 г. за проведени консултации при
областния управител за състава на РИК, ведно с направените
предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към
съответните предложения документи. Присъствали са надлежно
упълномощени представители на всички парламентарно представени
партии и коалиции, както и на коалициите, които не са
парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове
на Европейския парламент от Република България.
След като се запознах с преписката се установя, че са спазени
изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултации.
Участвалите партии и коалиции са направили предложения за състав
на РИК, в което се съдържат изискуемите документи, по-нататък ще
Ви кажа, че не в пълнота, има и изключения. Само една автокорекция
в решението, че се състои от 19, а не от 17 членове, тъй като са
участвали и партии, които не са парламентарно представени, но имат
избрани с техни листи членове на Европейския парламент и
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автоматично тези районни избирателни комисии от 17 членове стават
19.
За пълнота на доклада искам да посоча, че в Централната
избирателна комисия е постъпило с вх. № НС-10-27 от 7.02.2021 г. от
централата на Политическа партия „Атака“ – приложено ни изпращат
сканирано подписано заявление с предложение за назначаване на
членове на РИК от квотата на ПП „Атака“. Касае се за МИР, в който
партията не може да вземе участие в консултациите при областния
управител, тъй като същите бяха проведени преди решението на
ВАС, с което е потвърдено участието на ПП „Атака“ в състава на
коалиция „Обединени патриоти“. Изпращат пълномощно и
декларации приложение № 23 и документи за висше образование,
тъй като това, което е посочено в този имейл, не беше точно така, а
именно не беше изпратено копие от диплома от лицето, а в самото
заявление от Политическа партия „Атака“ е описано за кои МИР-ове
какви предложения имат, и за конкретния Трети Варненски район е
записано, че предлагат Мариета Иванова Маринова за секретар. Пак
казвам – допълнително е дошло в ЦИК, не са участвали на
консултациите.
Към първоначалното заявление няма обаче представена
диплома, а има представени два броя декларации. От
администрацията на ЦИК изпратих искане до имейла, от който е
получено заявлението, да изпратят дипломата на лицето, което
предлагат за секретар, както и декларацията в оригинал. Беше
получено с вх. № НС-10-27-1 от 10.02.2021 г. копие на дипломата на
Мариета Иванова Грозева, която е „Счетоводство и контрол“. И
отново сканирано копие на декларацията на същата, тоест няма я в
оригинал. Това е за пълнота на доклада, че е изпратено допълнително
в ЦИК от Политическа партия „Атака“.
Другото, което исках да Ви кажа, уважаеми колеги, след като
разгледах документите, че предложението на една от участвалите
партии, а именно Коалиция „БСП за България“, на едното от
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представените за член на Районна избирателна комисия – Варна, има
декларация от лицето, но е представен документ на английски език за
завършена бакалавърска степен с отличие, трети курс, по-късно
дойде и превод, „Бизнес мениджмънт“. Първото беше на английски,
след което има и превод, но не е представено доказателство, че
същата тази степен, получена от лицето в Англия, отговаря на висше
образование, или е приравнено на висше образование, съгласно
българските закони.
Затова, уважаеми колеги, тъй като коалицията „БСП за
България“ е представила двама резервни члена, единият, който е
доктор по право, беше представена първоначално само
автобиография и декларация от Герман Германов, по-късно
пристигна и дипломата за завършено висше образование на същото
лице, така че предлагам с оглед на изложеното дотук вместо
първоначално заявеното лице, за което няма доказателства, че има
завършено висше образование, признато на територията на
Република България, да назначим единия от резервите, предложен от
коалиция „БСП за България“, а именно Герман Христов Германов,
завършил право и доктор по право, хабилитирано лице.
Това е предложението ми. Тъй като има подадени резервни
членове, мисля, че кандидат отговаря на условията за член.
И сега ще Ви прочета предложението ми за ръководство и
състав на Районна избирателна комисия – Варна.
Безспорно е предложението за председател – Велин Марков
Жеков от Политическа партия ГЕРБ, единствено предложение.
Всички са се съгласили с него, видно от консултациите,
безпрекословно.
За заместник-председатели предлагам: предложената от
Политическа партия ДПС Марияна Георгиева Пантелеева; другият
заместник-председател предлагам да е Николай Наков Наков от
ВОЛЯ.
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И секретар предложената от БСП – Олга Николаева ТомоваКуцарова.
Членове: от Политическа партия ГЕРБ – Гергана Янкова
Вълева, Емилия Христова Стефанова, Красимир Нанев Коев, Румяна
Денчева Цветкова, Станислав Божидаров Сотиров,
Пенка Стоева
Бакалова; от БСП – Емил Киров Пенков, Калин Илиев Горанов,
Илина Ангелова Дюлгерова, Олег Димитров Атанасов, Герман
Христов Германов; от Политическа партия
ДПС вторият
представител, който е член – Орхан Мехмед Мехмед; Стелян
Христов Любославов; и Жени Димитрова Калчева от „Демократична
България“.
И още едно допълнение, тъй като е предложен в
предложенията за секретар – Стилиян Христов Любославов от
„Обединени патриоти“ става член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на колегата Баханов.
Колега Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Предлагам Мартин Иванов Пеев от
„Обединени патриоти“ за заместник-председател на мястото на
Николай Наков Наков от ВОЛЯ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Заповядайте, колега Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, господин Наков е
дългогодишен член на РИК – Трети изборен район Варненски, с
юридическо образование. Не знам какви са мотивите на господин
Арнаудов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Подлагам на
гласуване предложението на колегата Арнаудов.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 3 (Бойчо Арнаудов, Катя
Иванова и Мирослав Джеров); против – 13 (Александър Андреев,

80
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Гласуваме ръководния състав с поименния състав на
членовете на Районна избирателна комисия в Трети изборен район –
Варненски.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Бойчо
Арнаудов и Севинч Солакова).
Колега Баханов, номерът на Решението е 2045-НС.
Колега Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, ще Ви докладвам съставите на районните
избирателни комисии в Пловдив. Там има два изборни района –
Шестнадесети и Седемнадесети.
Да кажа общо за двете комисии – консултациите са се провели
на 2 февруари 2021 г. Присъствали са и са били поканени членове на
всички политически партии, представени в парламента, както и на
коалицията, която има избрани с нейната листа членове на
Европейския парламент от Република България.
Започвам с Шестнадесети изборен район.
Писмото от областния управител е постъпило в Деловодството
на ЦИК с вх. № НС-05-7/10 от 5 февруари 2021 г. От протокола е
видно, че не са се разбрали партиите, присъстващи на консултациите,
за ръководство на Шестнадесети РИК – Пловдивски.
В допълнение са постъпили писма-заявления от „Атака“ с вх.
№ НС-11-8/1 от 5 февруари, вх. № 11-8 от 4 февруари от Димитър
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Петров Керин – упълномощен от Волен Сидеров, представящ
документи и декларации за предложения на „Атака“.
Само да уточня за протокола, че още на 5 февруари 2021 г.
областният управител на област Пловдив е изпратил на Централната
избирателна комисия предложение за представители в Шестнадесети
РИК – Пловдивски, от „Атака“.
Като разгледах, колеги, протокола, събраните по преписката
документи и констатираните несъгласия за ръководния състав,
разгледах и опита на предложените за ръководството представители
на партия, също и за членове, ви представям следния проект на
решение.
Преди това обаче също да кажа, че и в двата района на
Пловдив, районните избирателни комисии са в състав от 17 члена,
като „Демократична България“ също е представило кандидат, което
означава, че за „БСП за България“ се добавя още един член и
комисията става 19 члена.
Предлагам следния състав на ръководството и на членовете.
За председател Илиян Руменов Иванов от ГЕРБ. За заместникпредседател Александър Костадинов Пецов –„Обединени патриоти“.
За заместник-председател Радина Бойчева Петрова от
ДПС.
Секретар Манка Васкова Бабаджанова от Политическа партия БСП.
Членове: от квотата на ГЕРБ – Гергана Лъвова Костадинова,
Мария Христова Атанасова, Калоян Николаев Сухоруков, Георги
Венциславов Гатев, Николай Георгиев Чунчуков, Тодор Георгиев
Анчев; от БСП – Владимир Петров Докторов, Наум Китанов
Китанов, Цеца Пенчева Бресковска, Райна Емилова Бонева, Антон
Костадинов Вътов; от ДПС – Сюрия Юсуф Дене; от „Обединени
патриоти“ – Заприн Господинов Динев, от ВОЛЯ – Силвия Славчева
Петрова; и от „Демократична България – обединение“ – Димитър
Василев Згуров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Бояджийски.
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Имате ли други предложения? Не виждам желаещи.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колега Бояджийски, номерът на Решението е 2046-НС.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да докладвам и Седемнадесети
РИК.
Както казах, консултациите са се провели на 2 февруари 2021
г. от 13,00 ч. Отново от Политическа партия „Атака“ има изпратено
писмо с вх. № НС-11-9 от 4 февруари 2021 г. и заявление с вх. № НС11-9-1 от 5 февруари 2021 г. с предложение за членове. Видно от
протокола, представител на Политическа партия „Атака“ е
присъствал на консултациите, подписал се е. С писмо с вх. № НС-057-11 от 5 февруари 2021 г. областният управител на област Пловдив е
изпратил предложенията на Димитър Керин от „Атака“.
Преписката от Седемнадесети изборен район – Пловдив, е
дошла с писмо с вх. № НС-05-7-11 от 5 февруари 2021 г. на ЦИК. И
тук са участвали, както казах, представители на всички
парламентарно представени партии и коалиции, както и коалицията,
която има член на Европейския парламент.
От преписката се установи, че не е налице постигнато
съгласие по отношение на ръководството. Затова, след като
разгледах събраните по преписката декларации и доказателства,
съобразих опита на участниците, също така и тяхното образование,
предлагам следния състав на ръководство и членове на
Седемнадесети изборен район – Пловдив.
За председател предлагам да назначим Дарина Цвяткова
Тодорова от Политическа партия ГЕРБ. За заместник-председател
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Стефан Живков Паров от „Обединени патриоти“. Втори заместникпредседател – Енчо Асенов Захариев от БСП. Секретар – Ферад Есад
Мурад от ДПС.
Членове: от Политическа партия ГЕРБ – Росица Ангелова
Гавазова, Стелияна Димитрова Немцова, Николай Руменов Кючуков,
Янко Христов Радунчев, Мартин Янков Кадиев, Адриана Христова
Генчева; от Политическа партия БСП – Никола Атанасов Коцелов,
Иван Милков Кърчев, Ваня Костадинова Костадинова, Радостин
Любомиров Семерджиев, Добромир Димитров Алексов; от
Политическа партия ДПС – Семиха Юсеин Яшар; от ВОЛЯ –
Кристиан Димитров Гьошев; Никола Панайотов Панайотов от
„Обединени патриоти“; и Мария Атанасова Пейчева от
„Демократична България – обединение“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Бояджийски.
Чухте предложението за поименния състав на Районна
избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.
Има ли други предложения? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Бояджийски, номерът на Решението е 2047-НС.
Колега Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА
ГЕОРГИЕВА:
Благодаря
Ви,
господин
Председател.
Колеги, докладвам ви проект на решение за назначаване на
Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански.
Постъпило е писмо от областния управител на област Враца с
вх. № НС-05-7/28 от 8 февруари 2021 г. Към него са представени
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протокол за проведените консултации, както и направените
предложения от участвалите партии и коалиции, заедно с
приложените към тях документи.
На консултациите са участвали упълномощени представители
на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и
партии и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат
избрани с техни листи членове на Европейския парламент.
От представената преписка се установява, че са спазени
изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите.
Участвалите партии и коалиции са направили предложение за
състава на Районна избирателна комисия, но не е постигнато
съгласие между участниците по отношение най-вече на
ръководството на Районната избирателна комисия в Шести изборен
район.
Приложени са писмени възражения от представителите на
четири политически партии и коалиции, а именно: „БСП за
България“, ДПС, „Обединени патриоти“ и партия ВОЛЯ – всичките,
касаещи разпределението на ръководните места в Районната
избирателна комисия.
Постъпили са и две предложения от коалиция „Обединени
патриоти“. Първоначално за председател е имало две предложения –
от партия ГЕРБ и от коалиция „БСП за България“. В хода на
преговорите „БСП за България“ оттегля своето предложение за
председател и остава само предложението им за секретар.
Предвид изложеното и на база направените основания
предлагам на Централната избирателна комисия да назначи Районна
избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански в състав от
15 членове, както следва.
За председател Боряна Миткова Стаменова от партия ГЕРБ. За
заместник-председател Ивона Йорданова Данова от партия ДПС, и
Искра Цветомирова Трифонова от партия ВОЛЯ. Секретар Мария
Петрова Генова от „БСП за България“
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И членове: от партия ГЕРБ – Ирена Иванова Николова,
Николай Руменов Николов, Силвия Ангелова Коларова, Лора
Стефчова Младенова-Атанасова, Ивайло Венков Иванов; от „БСП за
България“ – Николай Георгиев Горнишки, Катя Цветанова
Климентова, Маргарит Марков Маждраков; от партия ДПС –
Красимира Милетиева Банчева; от коалиция „Обединени патриоти“ –
Марин Иванов Връбчев; и Красимир Крумов Колев от
„Демократична България – обединение“.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си
на 13 февруари 2021 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
3-дневен срок от обявяването му.
Приложен е и списък от резервни членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Георгиева.
Чухте предложението.
Колега Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Може ли само да ми каже колегата
Георгиева с какво образование са Марин Връбчев, Искра Трифонова
и Ивона Данова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Арнаудов,
заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: При това положение предлагам Марин
Връбчев за заместник-председател на мястото на Искра Трифонова,
тъй като има нужда и от психолог от време на време в комисиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колега Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, кандидатурата на Искра
Трифонова не е направена случайно. Тя има опит в РИК. Беше
назначена и на предните избори и се справи много добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
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Има ли други предложения?
Ако няма, гласуваме предложението на колегата Арнаудов
като заместник-председател на мястото на предложения от ВОЛЯ, да
е от „Обединени патриоти“.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 8 (Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова и Таня Цанева); против – 9 (Александър
Андреев, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева).
И, колеги, процедура по гласуване на цялото решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – 1 (Бойчо Арнаудов).
Номерът на Решението е 2048-НС.
И колегата Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило предложение от
страна на областния управител на област Плевен с вх. № НС-05-7-1 от
4 февруари 2021 г. Можете да се запознаете в моя папка за днешното
заседание.
Проведени са консултации при господин областния управител
на 2 февруари 2021 г.. Съгласно проведените консултации няма
постигнато съгласие. Преписката е окомплектована в цялост.
В консултациите са участвали представители на всички
парламентарно представени сили плюс „Демократична България –
обединение“.
Това, което е същественото, е, че всички предложени кандидати
от съответните политически партии и коалиции са подписали
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декларации за съгласие и, естествено, имат висше образование, това се
удостоверява с предложените документи.
В рамките на консултациите е предложена една кандидатура за
председател, и това е на господин Ярослав Николов Димитров от
страна на Политическа партия ГЕРБ. Няма постъпили предложения за
заместник-председатели – нито за първата позиция, нито за втората. За
сметка на това са постъпили три предложения за секретар на Районната
избирателна комисия в Плевен, а именно на господин Николай Тодоров
Яков от страна на БСП, госпожа Айгюл Алиева Хасанова от страна на
ДПС, и на следващо място на господин Диян Любомиров Свраков от
Политическа партия ВОЛЯ.
Общо членовете на Районната избирателна комисия в Плевен
при участие на „Демократична България – обединение“ са 15.
Трябва да докладвам обаче още две обстоятелства, които ми се
струват важни.
На първо място, има заявление на Политическа партия „Атака“
за няколко многомандатни избирателни района и участие в
консултации за съставите на районните избирателни комисии, в това
число Плевенски, постъпило с вх. № НС-10-27 от 7 февруари 2021 г.
И на второ място, с вх. № НС-10-31 от 10 февруари 2021 г., с
което можете да се запознаете в моя папка за днешното заседание, има
становище от страна на Политическа партия „Републиканци за
България“, в което изразяват становище по отношение на предложената
кандидатура за председател на Районна избирателна комисия в Плевен,
като изразяват по-скоро несъгласие с тази кандидатура, мотивирайки се
с два факта. На първо място, предложеният за председател е
председател на Общинската избирателна комисия. И на второ място,
като такъв има ангажимент по отношение на частичните избори за кмет
на кметство Николаево, които са насрочени за 28 февруари.
Докладвам на Централната избирателна комисия това
становище с мнение, че то е неотносимо към обсъжданата преписка
също с два мотива. Първо, Изборният кодекс не забранява на
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председател на Общинска избирателна комисия успоредно с мандата
си на председател да заеме временно за кратък мандат позицията на
председател на Районна избирателна комисия. Такива случаи в
страната и за тези избори са десетки, както виждаме и от
приключващата процедура по назначаване на изборите. И на второ
място, вярно е, че ще има известна фактическа натовареност за кмет
на кметство Николаево, но там частичните избори са насрочени на
28 февруари. Както самият областен координатор на Политическа
партия „Републиканци за България“ сочи, предизборната кампания
за парламентарните избори стартира на 5 март. Дори да има втори
тур в Николаево, то ще има съвсем малко засичане и натовареност на
изпълняващия и двете длъжности председател. Освен това от
значение е и фактът, че при консултациите пред областния управител
кандидатурата на участващите партии е безспорна.
От тази гледна точка аз смятам, че това становище е
неоснователно и неотносимо към конкретния казус.
При това положение, като съобразих представените
кандидатури в рамките на самите консултации, предлагам следния
състав.
За председател на Районната избирателна комисия Ярослав
Николов Димитров от Политическа партия ГЕРБ. За заместникпредседател госпожа Айгюл Алиева Хасанова от ДПС. За втори
заместник-председател господин Диян Любомиров Свраков от
ВОЛЯ. За секретар господин Николай Тодоров Яков от БСП.
И за членове както следва: Анатолий Емануилов Манолов –
ГЕРБ, Евгения Върбанова – ГЕРБ, Евгения Вескова Миланова
Станева – ГЕРБ, Красимир Димитров Данков – ГЕРБ, Пламен
Тодоров Иванов – ГЕРБ, Юлия Генова Петровска – БСП, Илияна
Николова Нинова – БСП, Цветелина Иванова Симеонова – БСП,
Радослава Илийчева Радкова – ДПС, втори представител, Владислав
Константинов Константинов – „Обединени патриоти“ и Петър
Бориславов Жеков – „Демократична България – Обединение“.
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Представени са и три кандидатури за резервни членове, които
са съответно от ГЕРБ – Велислава Тончева Величкова-Христова, от
БСП – Маргарита Николова, и от Политическа партия ВОЛЯ – Лилия
Димитрова.
Това е предложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Николов.
Има ли други предложения? Не виждам.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Николов, номерът на Решението е 2049-НС.
Уважаеми колеги, с това приключихме с назначаването на
районните избирателни комисии.
Позволете ми от името на Централната избирателна комисия да
пожелая здраве, успех и много усърдна работа на нашите колеги, така
че да проведем едни добри избори! Наслука!
И в тази връзка колега Стойчева, заповядайте за доклад.
СИЛВИЯ
СТОЙЧЕВА:
Уважаеми
колеги,
докладвам
предложение за решение относно поправка на техническа грешка в
Решение № 2030-НС относно назначаване на Пети изборен район –
Видински, като е допусната техническа грешка в изписването на името
на члена на РИК Магда Иванова Христозова, която следва да бъде
отстранена, като вместо „Магда Иванова Костакиева“ да се чете
„Магда Иванова Христозова“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на госпожа Стойчева за поправка в решението.
Има ли друго предложение?
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Ако не, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Стойчева, номерът на Решението е 2050-НС.
Колега Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка
има проект за решение на поправка на техническа грешка на Решение
№ 2027-НС. Допуснали сме грешка в изписването на фамилията на
заместник-председателя.
След направена проверка предлагам да се допусне поправка на
техническа грешка на Решение № 2027-НС, като вместо „Иван
Димитров Кърцаков“ да се чете „Иван Димитров Кърцъков“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 2051-НС.
Колега Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с приетите решения
за назначаване на районните избирателни комисии за произвеждане на
предстоящите избори, ви предлагам с протоколно решение да утвърди
анблок списъка с резервните членове за РИК на всяка една от
комисиите, както ги виждате във вътрешната мрежа, както бяха
представени от докладчиците, съобщавайки, че има списък с резервни
членове.
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След като го утвърдим списъците да бъдат приложени и да
станат част от преписките за назначаване на районните избирателни
комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:
Благодаря,
госпожо Ганчева.
Процедура по гласуване на предложението.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Връщам в точка 11а, колеги. Колега Йосифова, да докладвате
регистрацията на Партия на зелените.
Точка 11а. Регистрация на партии и коалиции за участие в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка можете да
видите проекта за решение относно регистрация на Партия на зелените
за участие в изборите за народни представители. Всички изискуеми
документи са налице, както съм ги описала, наред със заявлението за
регистрация.
Извършена е проверка на избирателите, подкрепящи
регистрацията на тази партия, така че предвид изложеното предлагам
да регистрираме „Партия на зелените“ за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г. Желаят наименованието на партията
да се отпечати по следния начин – само „Зелените“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Имате ли други предложения, допълнения към текста?
Госпожо Йосифова, да отложим доклада?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Отлагам доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви.
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Минаваме към точка Разни.
Господин Арнаудов, за кратък доклад.
Точка 12. Разни.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, пристигнало е писмоотговор на наше писмо, което изпратихме до министъра на
здравеопазването, където попитахме каква ваксина е предвидена за
ваксиниране на изборната администрация и дали разполагат с
примерен график? Интересното е, че това писмо пристига сега, след
като ние вече изпратихме този списък.
Накратко с това писмо ни казват каква е ваксината, както ни
казаха и на срещата при нас. И другото е, че казват, че могат да
организират мобилни екипи, които да посетят и ваксинират
желаещите на посочено от Вас място. Това според мен е много важно
и мисля, че ние трябва да решим кога и къде да дойдат тези мобилни
екипи.
Уважаеми колеги, след кратко обсъждане ще бъде изготвено
писмо-отговор, което Централната избирателна комисия ще може да
гласува на следващото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Връщаме в точка седма. Госпожо Ганчева, заповядайте.
Точка 7. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Колеги, вчера ви докладвах едно писмо, което е във връзка с
грама, която ни е изпратена от Работна група „Избори“ по отношение
на грешно изпитване – сочи посланикът ни господин Петър Андонов за
технически проблеми с регистрирането за гласуване в секции извън
страната, за Сингапур, като предлага резервен вариант да бъде
добавена държава Малайзия.
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Считам, че след като беше извършена и проверката от
„Информационно обслужване“ – да, за Сингапур фигурира това място.
Вчера ви го докладвах.
Чрез съпорта с вх. № НС-00-51 от 12 февруари 2021 г. отново ни
е препратено писмо, като същата тази грама е препратена до съпорта от
имейл адрес на Министерството на външните работи.
Аз, колеги, ви предлагам, тъй като изцяло в компетентността на
Министерството на външните работи е да ни каже, в случай че има
грешно изписване на наименование, с цел улеснение на заявителите
към този момент, или към момента на взимане на решение по чл. 12, да
препратим двете писма, както са получени и докладвани от мен, за
становище по компетентност и по-конкретно въпросите да са: да
посочат правилното изписване на мястото, както и да посочат дали да
бъде добавена Малайзия, или да не бъде добавяна. Като припомням,
колеги, че списъкът на държавите, параметризирани в нашето
заявление, са съобразно списък на държавите, предадени от
Министерството на външните работи.
Моля за протоколно решение в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:
Благодаря,
госпожо Ганчева.
Процедура по гласуване на предложението.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад писма с вх.
№ НС-22-159, вх. № НС-22-160 и вх. № НС-22-162. Те са гласувани и с
протоколни решения ние приехме да изпратим писма на лицата, които
са ни сезирали. Същите касаят един и същи предмет, а именно че
според тях има нарушение на защита на личните данни с оглед
публикуването на трите имена в списъка на потвърдените и
непотвърдените заявления за гласуване извън страната.
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Припомням, че ние гласувахме да им отговорим, че това е в
изпълнение на задължението ни по закон, но с оглед обсъжданията в
оперативен порядък и с цел яснота се обединихме около
предложението преди да отговорим на лицата, да бъдат препратени за
становище от компетентния орган в държавата, а именно Комисията за
защита на личните данни.
Ще ви моля да гласуваме с протоколно решение същите
приложени за становище по компетентност с оглед въпросите да бъдат
изпратени до КЗЛД. И ще молим за становище спешно или незабавно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на госпожа Ганчева за изпращане с писмо за становище
до Комисията за защита на личните данни на запитванията от тези
граждани.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Извинявам се, господин Председател,
че Ви прекъснах. Исках да направя едно предложение.
Колеги, както бяха направени и докладите ми в хода на
заседанията в изминалите няколко дни, имаше много предложения за
съществуване под различни наименования на местата в списъка на
потвърдените заявления за гласуване извън страната. На този етап,
макар и рано, има голям интерес към местата, подаването на заявления.
Вие знаете, че и бройката вече е доста голяма.
Ще предложа протоколно решение в този смисъл – с
представител на нашия партньор да огледаме и да ви предложим
варианти за обединяване на заявленията с оглед улеснение на
заявителите, на избирателите. По принцип знаете, че това винаги го
правим в период по-близък до приемане на решението, но аз го
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предлагам сега именно и само за улеснение на заявителите и на
българските граждани, които ще подадат заявление за гласуване извън
страната през нашата интернет страница. А още повече в случай на
необходимост и на нужда да поискаме и становището на
Министерството на външните работи относно правилното изписване на
наименованието.
Моля за протоколно решение в този смисъл. Естествено, след
извършване на проверката, преди обединяване или промяна ЦИК ще
бъде уведомена за приемане на протоколно решение за обединяване
или промяна изписването на наименованията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз приемам
предложението и ако искате да гласуваме протоколно решение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз искам протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Процедура по гласуване на протоколно решение
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова и Таня Цанева); против – няма.
Уважаеми колеги, обявявам 5 минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
продължаваме със заседанието на Централната избирателна комисия.
Връщам към точка 11а.
Точка 11а. Регистрация на партии и коалиции за участие в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Беше докладван от колегата Йосифова проект за решение за
регистрацията на партия „Партия за зелените“. В тази връзка след
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преглед на документите се оказа, че е необходимо да бъдат
предоставени указания на представляващия партията във връзка с
подаденото заявление, поради което предлагам да бъде прието
протоколно решение, с което да бъдат упълномощени колегите, които
са приели документите, а именно госпожа Йосифова и госпожа
Стойчева, да дадат съответните указания на партията и след
отстраняването отново да бъде докладван в зала проектът на решение.
Колеги, има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване с вдигане на ръка. Ще помоля
колегата Бояджийски да брои.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, има ли друг доклад в тази точка?
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в рамките на днешното
заседание с взето решение за регистрация на „Патриотична коалиция –
ВОЛЯ и НФСБ“, предлагам да разгледаме нашето решение в частта за
представителството, като ви предлагам да допълним текст, който точно
описва представителството на коалицията и представляващите.
Във вътрешна мрежа в моя папка е проектът за решение. Моля
да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: С една дума, Вие
предлагате да бъде преразгледан и прегласуван проектът, който беше
приета.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: В тази част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Като бъде
попълнено така, както беше предвидено.
Уважаеми колеги, предложението е процедура за прегласуване
на приетото Решение № 2040-НС.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – 1 (Александър Андреев).
Приема се предложението.
Колега Стефанова, да представите текста в т. 2 – споразумение
за образуване, втория абзац. Само да прочетете, както предлагате.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Коалицията е определила да се
представлява еднолично от Веселин Найденов Марешки, който да
подписва и подава заявления и други документи пред Централната
избирателна комисия за регистрация на коалицията за участие в
изборите за народни представители и регистрация на евентуални
промени в състава и/или наименованието на коалицията или
заличаването й, както и пред всички районни избирателни комисии
относно подписването и подаването на заявления, предложения и други
документи за регистрация на кандидатските листи и промени в тях на
коалицията за народни представители във всички многомандатни
изборни райони в страната. Коалицията се представлява от Веселин
Найденов Марешки и Валери Симеонов Симеонов заедно и поотделно
по всички останали въпроси и правомощия по Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Колеги, процедура по гласуване да бъде включен текстът, който
беше предложен от колегата Стефанова.
Моля да гласуваме с вдигане на ръка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – 1 (Александър Андреев).
Имаме прието решение.
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Има ли други желаещи да докладват по точките от дневния
ред?
Ако няма други желаещи, в точка „Разни“ съвсем кратък
доклад за протокола.
Точка 12. Разни.
Докладвам ви постъпилото писмо от Народното събрание с вх.
№ НС-02-13 от 11.02.2021 г., с което Народното събрание ни
предоставя възможността и необходимото съдействие във връзка с
провеждането на брифингите. Проведохме един брифинг в четвъртък
с нашите говорителите. Това е за сведение.
Както и писмо, постъпило от „Информационно обслужване“ с
вх. № ЦИК-00-95 от 11.02.2021 г. във връзка с писмото, което ние
изпратихме, за оглед на помещенията, които биха могли да
предоставени в НДК на Централната избирателна комисия. Също за
сведение.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Възползвам се, че първият брифинг е
минал, така и не разбрахме и нямаше никакъв доклад в залата.
Колеги, предлагам на този етап без протоколно решение,
защото не би следвало да има протоколно решение, а по правило
говорителите да докладват след всеки брифинг поставени въпроси,
изразени становища, за да не се запознаваме от медиите за
комуникацията с медиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Солакова.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с колегата Димитров ще го
направим и сме мислили по въпроса, но тъй като вчера и днес бяха
натоварени дни с краен срок за назначаване на районните
избирателни комисии, затова сме го оставили за началото на

99
следващата седмица. Има време, за да обсъдим какво ще се представя
на следващия брифинг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Цанева.
С това закривам днешното заседание.
Насрочвам следващото заседание в понеделник от 13,30 ч.
(Закрито в 20,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Виолета Тасева
Стойка Белова
Нина Иванова

