
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 286 

 

На 10 февруари 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Регистрация на партии/коалиции за участие в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г.  

Докладва: Силва Дюкенджиева 

1а. Проект на решение относно единната номерация и начина 

на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г.  

Докладва: Георги Баханов 

2. Проект на решение относно реда за свикване на заседания 

и начина на приемане на решения и обявяването им от районните 

избирателни комисии в изборите за народни представители на 

4 април 2021 г. 

Докладва: Мария Бойкинова 

3. Проект на решение относно приемане на образец на 

електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до 

районната избирателна комисия, постановените по тях решения и 

указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу 

решенията на РИК.  

Докладва: Мария Бойкинова 

3а. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.  

Докладва: Димитър Димитров  

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

 Докладва: Цветанка Георгиева 
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5. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

Докладва: Йорданка Ганчева 

6. Отговори по въпроси на граждани.  

Докладват: Ивайло Ивков и Никола Николов 

7. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова и Бойчо Арнаудов 

7а. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Георги Баханов 

8. Назначаване състави на РИК. 

Докладва: Бойчо Арнаудов  

9. Разни.  

Докладват: Кристина Стефанова, Михаил Джеров и 

Димитър Димитров  

10. Доклади относно машинното гласуване. 

Докладва: Таня Йосифова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Йорданка Ганчева, Таня Йосифова.   

Заседанието бе открито в 11,00 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 10 февруари 2021 г. Виждате във вътрешната мрежа дневния ред 

за днешното заседание. Молбата ми е тези от вас, които желаят да се 

включат допълнително, да вдигнат ръка. 
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Да, господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля да ме включите в точка 7 

„Доклади по административни преписки” и в т. 8 съм включен, но 

може би това да стане по към края на заседанието. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми господин председател, моля 

да ме включите в дневния ред в нова точка – „Изплащане на 

възнаграждения. Освен това съгласно хронограмата днес изтича 

срокът за клетвеното решение за единната номерация и начина на 

защита на удостоверенията за гласуване на друго място. Моля да ме 

включите в нова точка. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, в точка 

1а – „Проект на решение относно единната номерация на 

удостоверенията за гласуване на друго място“, принципното 

решение, а в точка 7а – „Изплащането на възнаграждения на 

общинските избирателни комисии”. Ще ви включа и там. Добре. 

Колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В точка „Разни” ще докладвам 

десетина постъпили уведомления за медийни пакети на куп. Имам 

също друг доклад пак за тази точка. Освен това имам и една замяна 

на член на ОИК. Преписката е окомплектована. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, това ще 

бъде точка 3а – „Промени в съставите на общинските избирателни 

комисии”. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Проектът за решение е написан и е 

в папката ми. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други желаещи 

да се включат в дневния ред?  

Ако няма други предложения за дневния ред, процедура за 

гласуване на така определения дневен ред с направените 

допълнения. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 
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Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка едно а от дневния ред. Колега 

Баханов, заповядайте. 

Точка 1а. Проект на решение относно единната номерация и 

начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папката с моите 

инициали е качен проектът за решение относно единната номерация 

и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място 

в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Моля да го 

погледнете. Приложението, което е записано с № 19-НС от 

изборните книжа е с наше Решение от 26.01.2021 г. № 1954-НС 

съгласно този образец. Същото се отпечатва на цветна хартия и с 

цветно мастило. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на решение. Време за запознаване. Имате 

ли предложения по текста на решението? Не виждам желаещи да 

вземат думата. 

При това положение процедура на гласуване на решението 

със съответната номерация и начина на защита на удостоверенията 

за гласуване на друго място. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Това Решение е № 2003-НС 

Заповядайте. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам това 

решение да бъде изпратено на Министерския съвет с оглед 

изготвяне на тези удостоверения. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Чухте предложението на колегата Баханов.  

Процедура на гласуване на протоколно решение за 

изпращане на решението на администрацията на Министерския 

съвет. 

 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, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Уважаеми колеги, минаваме към точка втора от дневния ред. 

Колега Бойкинова, заповядайте. 

Точка 2. Проект на решение относно реда за свикване са 

заседанията и начина на приемането на решенията от районните 

избирателни комисии от изборите за народни представители. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка се 

намира проект за решение относно реда за свикване на заседания и 

начина на приемане на решенията на районните избирателни 

комисии и съответно обявяването им. Правните основания са чл. 70, 

71, 72 от Изборния кодекс, с който се урежда начина свикване и реда 

на вземане на решение, както и обявяването им. Предлагам 

заседанията, както и досега сме приемали, да се свикват от нейния 

председател или по искане на 1/3 от членовете й. Членовете на РИК 

да се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по 

телефон или чрез съобщение, което се публикува на интернет 

страницата на комисията. Съгласно Изборния кодекс заседанията на 

РИК се излъчват в реално време по интернет чрез интернет 

страницата на комисията, на която предварително се обявява 

проекта за дневен ред. Както при заседанията на Централната 

избирателна комисия, така и на районната те са законни, когато на 
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тях присъстват повече от половината от членовете й, а гласуването е 

явно и поименно, гласува се „за” и „против”, не се допуска 

„въздържал се”. За заседанията на РИК се съставя протокол, който 

се подписва от председател и секретар и се публикува на интернет 

страницата на комисията. Решенията се приемат с мнозинство от 2/3 

от присъстващите. 

На основание чл. 70, ал. 4, когато не е налице необходимото 

мнозинство от 2/3, е налице решение за отхвърляне. Решенията се 

подписват от председател и секретар, както и при ЦИК, когато 

отсъства председателят и секретарят, решенията, протоколите, 

удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от 

определен заместник-председател или от определен с решение на 

комисията член, предложен от различни партии и коалиции. 

Решенията протоколите, удостоверенията, протоколите и 

текущата кореспонденция се подпечатват с печата. На заседанията 

могат да присъстват застъпници, представители на партии и 

коалиции и комитети, които са регистрирали кандидати, 

наблюдатели, представители на средствата за масово осведомяване. 

Районната избирателна комисия поддържа интернет страница, на 

която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от 

заседанията, предварителните и окончателните резултати от 

изборите в съответния район, включително от машинното гласуване, 

сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и 

други документи. На интернет страницата се публикуват и всички 

публични регистри, също така и видеозапис от заседанията. 

Районната избирателна комисия обявява решението си 

незабавно след приемането му чрез поставяне на общодостъпно 

място в сградата, в която се помещава и чрез публикуване на 

интернет страницата си. Сградата и мястото за обявяване на 

решенията се определят с решения на РИК незабавно след 

назначаването й и се оформят по начин, показващ предназначението 

му. Съответно на екземплярите от решенията, които се обявяват, се 

отбелязват датата и часа на поставените на място и се подписват от 
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двама членове от комисията, излъчени от различни партии и 

коалиции.  

Срокът за обжалване на решенията на РИК започва да тече от 

по-късното по ред обявяване, съответно публикуване. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте подробния доклад на колегата Бойкинова. Общо взето 

тя представи в пълнота целия текст на решението. 

Заповядайте, ако имате въпроси. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че трябва да се подчертае поне 

като начален момент, че заседанията на РИК-овете трябва да са 

явни. Да нямат илюзии, че могат да си провеждат заседанията 

дистанционно. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ако искате в точка 3, която звучи: 

„Заседанията на РИК се излъчват в реално време”, текстът да 

започне така: „Заседанията на РИК са присъствени и се излъчват в 

реално време”.  

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други 

предложения по текста на решението има ли? Не виждам желаещи 

да се изкажат. 

Процедура на гласуване с направеното допълнение. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Това е Решение № 2004-НС. 

И, колега Бойкинова, имате думата и по точка трета от 

дневния ред. 

Точка 3. Проект на решение относно прилагане на образец на 

електронния публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени 

до районната избирателна комисия, постановените по тях решения и 

указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу 

решенията на РИК. 
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Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, проектът е в моята 

папка. Моля да погледнете образеца на публичния регистър. Първата 

графа е входящ номер, в нея се отбелязва входящ номер, дата и час 

на постъпване на жалбата и сигнала. Втора графа – подател. 

Предлагам да остане само подател. В тази колона ще се отбелязват 

имената на подателя на жалбата или сигнала, като ви предлагам да 

добавим също така, че когато подателят е физическо лице, при 

публикуване на регистъра ще се попълва само лично и фамилно име. 

Това е защитата на личните данни. Трета графа е предмет. И в скоби 

ви предлагам на жалбата и сигнала. Четвъртата графа си остава така 

– „Решение на РИК”. Петата – „Решение на ЦИК” и „съдебно 

решение”. Съответно как се попълва образеца. 

На страница 3 това са указанията за окомплектоване на 

преписките по жалбите срещу решенията на районните избирателни 

комисии. Към жалбата задължително, когато се изпраща в 

Централната избирателна комисия, прилагат копие от решението, 

което се обжалва, подписано от председател и секретар на РИК, 

извлечение от протокола на комисията, в което да се съдържат данни 

колко членове са присъствали на заседанието на РИК, разискванията 

при вземане на обжалваното решение, колко членове са гласували 

„за” и колко „против”, както и „на особено мнение”. Извлечението 

от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на 

РИК. 

Съответно към жалбата, ако има пълномощно на лицето, 

което е подало жалбата, приложените към жалбата документи, както 

и други документи, които са послужили като основание за вземане 

на обжалваното решение, копие от екземпляра на обжалваното 

решение, който е поставен на общодостъпно място за обявяване на 

решенията на РИК и който да съдържа удостоверяване на коя дата и 

в колко часа решението е било обявено на таблото на РИК, както и 

на коя дата и в колко часа е свалено с оглед проверката която правим 

за допустимостта на жалбата с оглед нейния срок.  
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Съответно когато се обжалват решения за регистрация на 

застъпници да изпращат и копия от заявленията и документите. И 

задължението на районната избирателна комисия незабавно да 

изпраща всички изисквания от член на ЦИК документи и от 

комисията. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Само 

да уточним: на първа колонка – входящ номер, втората остава само 

подател, в третата – предмет на жалбата и сигнала и нататък 

продължава. 

Колегата Иванова ще докладва по образеца и по указанията, 

за да можем да ги обединим. 

КАТЯ ИВАНОВА: Моята забележка към указанията е, тъй 

като в точка 6 от Указанията изрично е казано, че следва да се 

приложи копие от екземпляра на решението, което е поставено на 

общодостъпно място за обявяване на решенията. В точка 1 да се 

добави: „Копие от решението, публикувано на интернет 

страницата”.  

Добре, колеги, предлагам точка 1 и точка 6 да се обединят в 

една точка, за да стане ясно. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Други 

предложения? Ако няма, процедура на гласуване на решението 

заедно с приложените към него образец на електронния публичен 

регистър и указанията за неговото комплектоване.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Това е Решение № 2005-НС. 

Преминаваме към точка три а от дневния ред. Господин 

Димитров, заповядайте. 

Точка 3а. Промени в състава на общинските избирателни 

комисии. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председател. В папката ми има проект за решение относно промяна в 

състава на ОИК – Пирдоп. Постъпило е предложение с вх. № НИ-10-

5 от 09.02.2021 г. от Ненко Ненчев, който е пълномощник на 

коалиция БСП за България. Предлага се на мястото на Цветан 

Стоянов Тодоров, член на ОИК, да бъде назначена Мария Христова 

Черненкова.  

Имаме необходимите документи, които включват препис-

извлечение, смъртен акт, пълномощно за направилия предложението 

Ненко Ненчев, както и необходимите декларации, които трябва да 

бъдат депозирани от Мария Черненкова. Тя е била назначена за 

резервен член и още тогава е депозирала съгласие, копие от 

дипломата.  

На основание на тези факти предлагам да се установи 

предсрочното прекратяване на пълномощията на Цветан Тодоров 

като член на ОИК с анулиране на издаденото му удостоверение. Да 

се назначи за член на ОИК Мария Черненкова със съответното ЕГН. 

На назначения член на ОИК да бъде издадено удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Димитров, не виждам проекта на решението, не е качен. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не съм погледнал. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Просто да 

помолите да бъде качен. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, ще го качим, но 

документите са изрядни, прегледал съм цялата папка на ОИК – 

Пирдоп. Самото решение ще го качим.  

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, минаваме към точка четвърта докато изчакваме колегата 

Димитров да качи проекта на решението, което ни представи. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател. Колеги, в Централната избирателна комисия е 
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постъпила жалба от Национално сдружение „Народно щастие”. 

Текстът на жалбата ще намерите в моята папка от днешна дата. Те 

обжалват текст от наше Решение № 1999-НС във връзка с 

регистрация на кандидатите и по-точно текстът, който е в точка 

първа и касае правото да бъдат избирани български граждани, 

навършили 21 години. Ние сме уточнили към изборния ден 

включително – 4 април 2021 г.  

Предложението на сдружението е този текст да бъде 

променен и да звучи така: „Да е навършил 21 години към 2021 г.”, 

като по този начин няма да се допусне дискриминация на лица, 

които след 4 април до 31 декември 2021 г. ще навършат 21 години, а 

са навършили 20 и са започнали 21 години. 

Предлагам ви с протоколно решение да решим 

окомплектоване на административната преписка и изпращането й до 

Върховния административен съд. Благодаря. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря и аз, 

госпожо Георгиева. Да, вече съм разпоредил да бъде 

окомплектована преписката и да бъде изпратена, тъй като е 

пристигнало и разпореждане от съда, където жалбата също е 

входирана, за да може тя да бъде изпратена с административната 

преписка. Благодаря ви. 

Връщаме се към точка 3а, ако проектът е качен.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Проектът вече е качен. Ако искат 

колегите, могат да го погледнат. Има, разбира се, и два файла, които 

представляват документите към това решение. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, моля да се запознаете с проекта на решение, който беше 

представен от колегата Димитров. Имате ли предложения? 

Ако няма предложения, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 
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Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева); 

против – няма. 

Това е Решение № 2006-МИ. 

Преминаваме към точка шеста от дневния ред. Колегата 

Ивков, заповядайте. 

Точка 6. Отговори по въпроси на граждани. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, на вчерашна дата са качени 

въпросите.  

Единият въпрос е: „Привет, интересува ме какъв е редът за 

кандидатстване за член на секционна избирателна комисия, на какви 

критерии би трябвало да отговаря кандидатът и какви са срокове  за 

кандидатстване.” Този въпрос не го препращаме само към рубрика 

„Въпроси и отговори”, а има отговор, който ви моля да погледнете. 

Има една моя интерпретация, която ви моля да погледнете и ако има 

нужда според вас да кажете, за да я поправим. Казваме, че преди 

това трябва да се обяви, че отговаря на изискванията на чл. 95 и 96 

във връзка с чл. 66 от ИК. Един от сроковете, който считаме за 

относим, подчертаваме че консултациите за съставяне на 

секционните избирателни комисии се извършват при кмета на 

съответната община не по-късно от 27 февруари. Тоест, 

кандидатурата трябва да е одобрена преди това от някоя от партиите 

или коалициите, посочени по-горе, а лицето да си реши кога ще си 

изпрати документите до партия или коалиция. 

Имаме подобен въпрос в рубриката. Тук е малко разширено, 

защото касае и условия и срокове. Не знам дали да препоръчам да 

дообогатим вече съществуващия или нов. Можем да го решим в 

групата. Ще го предложа и да видим какво ще се приеме. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ивков. Това, което бих предложил, кандидатурата би 

трябвало да е припозната може би, защото самото одобряване така 

или иначе трябва някоя от политическите сили да я номинира. Ако 

колегата Ивков приема. 

Колега Иванова, заповядайте. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз имам едно предложение. Тъй 

като лицето се интересува от изискванията, на които трябва да 

отговаря и са посочили текстовете, които то не е длъжно да знае, ако 

искате, да го насочим към образеца на изборна книга, която сме 

приели, имам предвид Приложение 23-НС и съответната декларация. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Мисля, че това е последващ етап. Като 

бъде предложен от партия или коалиция ще му дадат декларация. Аз 

не искам ЦИК да се превръща в администратор на хората, които 

желаят да кандидатстват за СИК. Все пак това е работа на субектите, 

които по закон имат право. Аз държа на отговора така, както ви го 

предлагам. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Ивков. 

Колега Иванова, да подложа ли вашето предложение на 

гласуване? Поддържате ли го, за да го подложа на гласуване или да 

подложа на гласуване директно изготвения отговор. 

Добре, процедура на гласуване на предложението на колегата 

Иванова. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 8 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Мирослав 

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

против – 7 (Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова и 

Цветанка Георгиева). 

Предложението не се приема. 

Процедура по гласуване на текста на писмото така, както е 

предложен от докладчика. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,  

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

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

против – няма. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият въпрос е: „Дали е възможно 

и по какъв начин трябва да се запишем за член на СИК”. Препращам 

го към рубриката „Въпроси и отговори”. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Процедура по гласуване на предложения текст на писмо чрез 

препращане до „Въпроси и отговори”. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,  

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, уважаеми колеги. Ще 

помоля да погледнете във вчерашната моя папка. Там има искане от 

госпожа Е. В., което е с вх. № 220-134 от 09.02.2021 г.              

Госпожата пита: „Ако съм попълнила електронно заявление за 

гласуване в чужбина, но в същото време се прибера в България, ще 

мога ли там да гласувам по постоянния си адрес”. 

Отговорът, който съм приготвил, можете да видите в моята 

папка също и отговорът е, че „Ако сте попълнили  електронно 

заявление за гласуване извън страната и на 4 април се намирате в 

страната, можете да гласувате в секцията по постоянния ви адрес 

при условие, че подадете пред секционната избирателна комисия 

декларация по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243, Предложение 22 от 

изборните книжа”. Това е отговорът, който предлагам. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз ще подкрепя отговора. И тъй като това 

е един нов нюанс и ми се струва важен, с едно гласуване, ако не 

възразявате, ако пък искате с две, да влезе в рубриката, която 

предлагам. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, нека 

първо да гласуваме текста, след което вече ще гласуваме да бъде 
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качено във „Въпроси и отговори”. Процедура по гласуване на 

писмото, подготвено от господин Николов. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

И протоколно решение за качване във „Въпроси и отговори” 

на подготвения отговор до госпожа В. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Имам още два въпроса. Също във 

вчерашната папка доклад с вх. № 222-136 от 09.02.2021 г. Живее във 

Великобритания, а иска да упражни правото си да гласува. Пита ще 

има ли открити секции за гласуване в Обединеното кралство. 

След това един обичаен въпрос от госпожа Т.             

Подготвил съм в тази връзка обичайния отговор, който можете да 

видите във вчерашната папка, с който уведомявам госпожа Т.         , 

че от 8 февруари електронното заявление за гласуване в секции 

извън страната е на страниците на ЦИК. Подаването е до 9 март. И 

ще се получи информация относно местата на изборните секции за 

гласуване извън страната. Съответно трябва да следи страниците на 

Централната избирателна комисия и на Министерството на 

външните работи. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Други предложения? Ако няма, процедура по гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: За - 16 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последно докладвам за сведение 

едно писмо с вх. № НС-22-138 от 09.02.2021 г. от господин             

Н., който казва, че е доброволец в секцията, която се открива 

обичайно в град Пасау, Германия. Пише във връзка с току-що 

заработилата платформа за онлайн подаване на заявление. Изказва 

мнение и предлага на всички новорегистрирани, които са подали 

заявление, че са на интернет страницата, да бъдат уведомявани чрез 

писмо. „Писменото потвърждение е необходимо, за да бъде 

гарантирано правилното и надеждно отчитане на броя”. 

Докладвам писмото за сведение. Благодаря. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Има 

ли други предложения? Колегата Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Станало е малко недоразумение, затова не 

го докладвах. Току-що колегата Димитров ми го предлага. С вх. № 

НС-22-110 абсолютно същия въпрос, само че с други думи. Желае да 

стане член на избирателна комисия, но не открива пътека, по която 

да мине. Отговаряме в рубриката „Въпроси и отговори” към кого да 

се обърне. Моля, протоколно решение за препращане към рубриката 

„Въпроси и отговори”. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Ивков. Има ли други предложения? Ако 

няма, процедура на гласуване на протоколно решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, минаваме към точка седма. Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо от главния секретар на Министерския съвет. Изпращат ни 

съобщение, информация с данните за екипите в областните 

администрации и общините, които ще отговарят на организационно-

техническата подготовка на изборите, изпреварващо, още преди ние 

да сме се обърнали към тях. Ще бъде публикувана във вътрешната 

мрежа, а копие от писмото ще остане и в залата, защото ние ще 

работим с всички тези, които са включени в екипите по един или 

друг въпрос. За сведение. 

Докладвам ви на този етап за запознаване НС-03-15-1 от 10 

февруари. Представено ни е за съгласуване от главния секретар на 

Министерския съвет – Техническа спецификация за изработване и 

доставка на удостоверения за гласуване на друго място и публичен 

регистър на издадените удостоверения със съответните приложения. 

Ако имаме предложения, ще направим своето становище до 

администрацията на Министерския съвет или ще съгласуваме без 

бележки. 

Един въпрос, който е постъпил в Централната избирателна 

комисия – кога ще започне ваксинацията на членовете на 

секционните избирателни комисии и къде. Н. М. посочва,                  

че е председател на секционна избирателна комисия в ж.к. Люлин. 

Докладвам ви го за сведение. Този въпрос ще стои. И все пак днес да 

кажем, че Централната избирателна комисия може би съгласувано с 

Министерството на здравеопазването трябва да подаде 

необходимата информация до обществото с лицата, които са 

включени в Националния ваксинационен план. От друга страна, 

както в този случай, за членовете на секционните избирателни 

комисии трябва да е ясно, че те трябва да са назначени, за да са 
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получили това качество и да имат този статут, за да може да са част 

от Националния ваксинационен план.  

В този смисъл на този етап ви предлагам отговора да остане 

за сведение и евентуално при срещата с министъра на 

здравеопазването да отговорим на госпожа М.          от ж.к. Люлин. 

Уважаеми колеги, едно писмо до кметовете на общини с 

копие до ОИК и, разбира се, копие и до Националното сдружение на 

общините за съдействие за бързо разпространяване на това писмо с 

оглед на изтичащ срок на 13 февруари за частичните избори за 

подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, 

както и за заявяване на гласуване по настоящ адрес. Идеята на 

писмото е да се поиска осигуряване на дежурства от кметовете на 

общини до 17 часа в събота, 13 февруари. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Солакова. Процедура по 

гласуване на изпращането на писмо до кметовете на общини, където 

ще се провеждат частични избори. 

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, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване ви докладвах 

представената информация, която трябва да бъде предоставена по 

електронен път до Националния статистически институт съгласно 

заповед на председателя на НСИ. Като бюджетно предприятие ЦИК 

трябва да подаде кратка информация в срок до 31 март 2021 г. От 

счетоводството са готови с попълнени всички формуляри. 

Предложението е да одобрим така, както са изготвени формулярите 

със съответната информация, и да възложим на госпожа Валерия 

Бончева с електронен подпис да изпрати тази информация до НСИ. 
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Вчера ви го докладвах за запознаване. Виждате приложените 

формуляри. Те съдържат информация като отчет за заетите лица, 

средствата за работна заплата, други разходи за труд през 2020 г; 

справка за дълготрайни активи към 31 декември на Централната 

избирателна комисия. 

В този смисъл, ако нямате предложения по изготвената 

справка, предлагам да одобрим изготвените формуляри и да 

възложим на госпожа Бончева изпращането й до НСИ с електронен 

подпис. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Солакова. Процедура по 

гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само за сведение ви докладвам от 

община Долни Дъбник сме получили информация за промяна в 

техния адрес. Ще се предостави в деловодството, за да се има 

предвид при изпращане на писмата по електронен път. 

На този етап ви докладвам само за сведение отново от 

господин Георгиев, благодарейки на отговора по един от въпросите. 

Той ни напомня, че ще очаква отговор на втория въпрос. А неговият 

въпрос касаеше възможността лицата, включени в секционни 

избирателни комисии, да избират ваксината, с която да бъдат 

ваксинирани при условие, че желаят това. 

Пак ще стане ясно след разговори и съответна информация, 

която да постъпи в ЦИК от Министерството на здравеопазването. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от кмета на община 

Крумовград с информация във връзка с организацията на частичните 

избори на 28 февруари в частта относно противоепидемичните 
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мерки за осигуряване сигурността за живота и здравето на всички 

участници в изборния процес. 

Има едно предложение с вх. № НС-10-30 от 09-02-2021 г. То 

е адресирано до председателя на Централната избирателна комисия 

и до областния управител на област Велико Търново и е подписано 

от представители в община Свищов, представители на ПП „Герб”, 

коалиция БСП за България, ПП ДПС и ПП ВМРО и касае 

предаването, организацията по предаването на изборните книжа и 

материали. Моля да се запознаете. Предлагам ви да бъде 

предоставено на ръководителя на работна група „Методически 

указания” и на „Принципни решения”, за да може да се съобрази 

евентуално при организацията, както и на работна група 1.1 да се 

има предвид. За сведение и за запознаване на този етап. 

Колеги, докладвам ви общо, вече получихме доста писма от 

кметове на общини. Не знам дали е удачно да ги изчета всичките, 

защото те ще бъдат 265 в отговор на нашето писмо, което 

изпратихме във връзка със задължението на Централната 

избирателна комисия да публикува на страницата си информация-

списък на избирателните секции с  броя на избирателите в тях. Този 

въпрос стои пред Централната избирателна комисия винаги преди 

избори и спазването на срока, в случая 14 февруари, се явява едно 

доста голямо предизвикателство, доколкото ние искаме тази 

информация за кметовете на общините, както и господин Гетов 

казва, че очаква съответната информация от общините. А той 

изготви избирателните списъци, а данните са дадени от съответните 

общини. На този етап в по-голямата част те ни информират, че не 

разполагат с информация за броя на избирателите и това е факт, 

който се предлага преди всички избори. Накрая ще се снабдим с 

информацията от ГД „ГРАО” и, разбира се, тази информация ще 

бъде публикувана на нашата страница след изтичане на  срока. 

На този етап ви докладвам, ще оставя цялата папка и ви 

предлагам да приемем принципно решение, за да не се предоставят и 

на председателя, защото той резолира всички тези писма, да бъдат 

класирани в отделни папки и те да се предоставят в залата на 
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вниманието на Централната избирателна комисия. Аз ще ви 

докладвам регулярно какво се получава. На този етап ние имаме 

информация за списъка на секциите, тъй като са издадени 

заповедите на кметовете на общини за определянето на адресите и 

секциите. В една голяма част от писмата пише, че те не разполагат с 

броя на избирателите. В друга част те са ни предоставили 

информация за избирателите към един по-стар момент – 2020 г. В 

една трета част ни изпращат информация, с която сме се снабдили от 

териториалните звена на ГД „ГРАО”.  

В този смисъл информацията е за запознаване. Тя на този 

етап дори да не съдържа броя на избирателите е като прогнозна 

информация. Пак казвам, ще се  събира в залата, няма да я 

предоставя за обобщаване, просто ще се класира в една обща папка. 

А може би утре ще изпратим писмото до ГД „ГРАО” с цел да ни 

предоставят информация за цялата страна по секции и броя на 

избиратели в тях. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада на госпожа Солакова. В момента ще остане за запознаване 

от членовете отзад в папка, където ще се събират всички тези писма 

от общините въз основа на изпратеното от нас писмо с искане да 

бъде предоставена такава информация. 

И, колеги, да гласуваме принципното протоколно решение, а 

именно те да не бъдат резолирани поотделно, а да бъдат събирани в 

обобщената папка, която ще стои в залата. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Моля да ме включите в точка 

„Разни“. 
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ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, ще ви 

включа. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин председател, току-що 

ми разпределиха преписка към точка „Административни преписки”. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Колега Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-43 от 

днес е постъпила докладна записка от госпожа Манолова във връзка 

с провеждането на редовните брифинги. Тя предлага да бъдат 

изработени нови   пана  поради деформиране на старите. Разходът за 

изработката е по 200 лв. без ДДС, което попада в наше протоколно 

решение. Имаме и контролен лист за предварителен контрол. В 

предварително одобрени разходи за техническа поддръжка на 

консумативи и материали. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване на протоколно решение на 

изработването на новите пана съгласно докладната записка. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Колега Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-04-02-2 от 09.02.2021 г. е 

постъпило едно писмо от министъра на вътрешните работи. То се 

намира в моята папка на днешното заседание и предлагам да се 

запознаете с него. Това писмо е в отговор на наше писмо с вх. № 

НС-04-02-1 от 26.01.2021 г. и касае личните документи за 

самоличност. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. За 

момента е за запознаване, след което за обсъждане в работна група, 
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съответно необходимостта този въпрос да бъде уреден в рамките на 

Принципните решения, както тези, които бяха приети до момента, 

така и последващите принципни решения на Централната 

избирателна комисия. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам един сигнал, който е свързан 

с назначаването на РИК. Просто за сведение. Представителят на 

Обединени патриоти се жалва от представителката на ВОЛЯ. Има 

пълномощно и обяснения какво се случва, как се случва. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще си го 

докладвате заедно с цялата преписка на РИК, който ви е 

разпределен. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: То е по техни консултации и 

понеже смятам, че е назначаване състави на ОИК, затова го 

докладвах сега. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В момента сме 

на точка седма „Доклади по административни преписки”. 

Следва точка седем а. Господин Баханов, заповядайте. 

Точка 7а. Искания за изплащане на възнаграждения на 

общинските избирателни комисии. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, разпределен ми е имейл от 04.02.2021 г. със 

справка за проведени заседания и дежурства на 18.11.2019 г. и 

28.11.2019 г., като са приложени решенията, които са взимани за 

дежурства на председателя. Колегите от деловодството са 

преценили, че има издаден контролен лист 126 от 05.02.2021 г., 

където е записано, че главният счетоводител и финансовия 

контрольор изразяват отказ относно изплащане на възнаграждение в 

искания размер, тъй като с наши решения от 08.11 и 20.11 са 

изплатени тези две дежурства на председателя. Така че предлагам да 

има отказ, тъй като има някаква техническа грешка в имейлите. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Няма 

други предложения, тъй като това вече е изплатено възнаграждение, 

както докладва колегата Баханов. 
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Минаваме в точка девет от дневния ред. Колега Стефанова, 

заповядайте.  

Точка 9. Разни. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-12-6 от 

9 февруари 2021 г., преписката е във вчерашното заседание в моята 

папка, сме получили писмо от Обществения съвет, с което ни 

изпращат протокол от проведеното заседание с предложение да бъде 

обособено и публикувано в секция „Обществен съвет”, подсекция 

„Предложения”. Моля да се запознаете с предложението. Аз изчетох 

протокола. Заседанието на Обществения съвет е било 

неприсъствено. Съдокладчик е един от членовете на Обществения 

съвет. Протоколът е подписан от председателя и протоколчика. 

Предлагам да бъде публикуван протокол № 88 от 27 януари 

2021 г., както и тяхното предложение. В същото писмо те се 

обръщат към нас за публикуване на становището, което са ни 

изпратили на 6 януари 2021 г. Господин Димитров ни е запознал в 

заседание от 12 януари 2021 г. с него, но все още не е публикувано. 

Предложението, което е отправено към нас, предлагам да 

бъде обсъдено на работно заседание. Това, което те се обсъждали, е, 

че след доставката на първата партида на машини желаят да се 

включат в обучителна и разяснителна кампания, като за 

разяснителна кампания предлагат „Социален отдих”. Това е било 

коментирано и решено през 2019 г. отново при провеждане на 

машинно гласуване. Тогава не са успели да го осъществят, защото 

доставката на машините е била закъсняла. Смятам, че е протоколът 

от проведеното заседание е полезен за Централната избирателна 

комисия, като те обсъждат начина, в който могат да участват при 

обученията и в разяснителна кампания. В момента само за 

информация. 

Моето предложение е да бъде публикуван протокол № 88 от 

заседанието на Обществения съвет на 27 януари 2021 г., 

предложението, което са направили в същото заседание, както и 

становището, което ни е изпратено с ЦИК-12-1 на 6 януари в 
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подсекциите на Обществения съвет „Становища”, „Предложения и 

протоколи”. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Чухте предложението на колегата Стефанова да бъдат публикувани 

протоколът и становището в секцията за Обществения съвет, а що се 

отнася за предложенията, които са направили във връзка с 

включването в обучителната и разяснителна кампания машинно 

гласуване и съответно предложението как да бъде включен техен 

представител, това да остане за обсъждане в рамките на двете групи, 

едната по отношение на разяснителната кампания и предизборната 

кампания и другата по отношение на обучителното звено, за да 

могат да бъдат обсъдени. Съответно да бъде координирано и с 

групата за машинно гласуване. 

Имате ли други предложения? Не виждам. 

Гласуваме качването в рубриката, която е за Обществения 

съвет, на протокола от проведеното заседание и съответно 

становището към него. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова). 

Предложението се приема. 

Колега Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, гласувах „против”, защото 

считам, че Общественият съвет не може да публикува на страницата 

си становища, касаещи въпроси, по които Централната избирателна 

комисия няма санкция. В този смисъл може да бъде подведено 

обществото, доколкото Общественият съвет няма правомощия по 

въпросите, по които сега разбирам, че са предмет на изразеното 

становище. 

На следващо място, нито един от докладчиците преди да 

докладва искане от страна на Обществения съвет, не докладва какво 

се случва с отговора на наше писмо от миналата година. Не мога да 
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се сетя на коя дата е било, бях в отпуск, но знам, че ЦИК има писмо, 

отправено до Обществения съвет. А крайно време е да имаме 

коректни отношения и да изискваме от Обществения съвет това, 

което сме поискали, да ни бъде предоставено в съответния срок. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, във 

връзка с това правя предложение да бъде изготвено писмо, което да 

бъде изпратено до Обществения съвет, с което да напомним, че 

очакваме от тях поисканата информация с наше предходно писмо и 

същата би трябвало да бъде предоставена на Централната 

избирателна комисия. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Госпожо Стефанова, имате ли друг доклад? Не. 

Колега Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладът е с вх. № МИ-15-45 от 09-02-2021 г. То е 

адресирано до Централната избирателна комисия от председателя на 

ОИК-Септември във връзка с едно заявление за предсрочно 

прекратяване на пълномощията на кмет на кметството село Ветрен 

дол. В тази връзка сме изпратили писмо до ОИК-Септември, което 

от своя страна е свикало събрание и е взело решение на 8 февруари 

2021 г. с оглед на дадените съдебни указания, където се посочва в 

решението на Върховния административен съд и отстранява 

длъжността кмет на село Ветрен дол, съответно лицето Димитър 

Крумов Христосков. Докладвам го за сведение. Благодаря ви. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Имате ли друг доклад? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря. 
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ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председател. Първо ще докладвам десетина постъпили уведомления 

от различни медии, тези, които са за медийни услуги. Фактор БГ – 

21-1/11 от 10.02. Същото е пристигнало предишния ден с 21-1/11. 

Регистрация на оферта от 21-1/12, това е Девидент медия от 09.02. 

Следващата е Икономедия, тя е с 21-1/8, медийните услуги на Инфо. 

21-10 – медийните услуги на Тетевенска седмица. Видинско радио – 

21-1-9. 21-1-11 е отново Фактор със същия номер.  

Предлагам да ги обобщим, когато дойдем до публикуване. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Димитров. Имате ли друго да докладвате? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е една преписка, която сме 

започнали през януари и тя беше с една молба на Международната 

фондация за изборни системи, да прегледаме техния запис на 

тяхната база данни, записа за България, което се отнася до правната 

рамка на националните избори в случай, че се отнася до 

парламентарни и президентски избори. Тъй като колегите искаха да 

се запознаят със смисъла на това занимание, файловете бяха 

редактирани с мое усилия, най-вече от Цвети. Който има желание да 

се запознае, папката е във вчерашното заседание. На хартия това са 

80 страници екселски файлове, в които има различни параметри на 

нашата избирателна система, начина, по който са организирани 

изборите. „Медия модус” се нарича папката. Днес го съобщавам за 

запознаване и ако има някакви бележки, тогава ще ги имам тогава 

предвид, след което вероятно ще изпратим коригираните екселски 

файлове. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колеги, да се запознаете и в следващото заседание да можем да 

гласуваме изпращането на тази информация. 

Колега Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, припомням, че на 

заседание на Централната избирателна комисия във връзка с 
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постъпил сигнал за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, 

подаден от социалистическа партия „Републиканци за България”, с 

протоколно решение Централната избирателна комисия изисква 

информация от общинската избирателна комисия Велек за 

причините, поради които не са приели решение за регистрация на 

кандидатите за кметове в предстоящите частични избори на 28 

февруари в срока по хронограма, който е изтекъл на 02.02.2021 г.  

В тази връзка с писмо с вх. № ЧМИ-15-9 от 10 февруари 

2021 г., подписано от председателя на комисията и за секретар от 

заместник-председателя са постъпили обяснения, с които ви моля да 

се запознаете. Те са в моята папка от днешно заседание. 

Предлагам за работно обсъждане. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Ще 

бъде включено в обсъждането в работната група. 

Колега Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, в моята папка от днешното 

заседание може да видите едно питане от господин Е. К.,            

който отбелязва във връзка с Решение № 1954-НС от 26 януари за 

приемане на изборните книжа, че след като се е запознал с книгата 

95, което е бюлетината за народни представители в страната, изказва 

мнение, че не е спазен Изборния кодекс, чл. 261, ал. 1, т. 5, а именно 

липсва квадратче и поле за поставяне на знак в квадратче „не 

подкрепям никого”. Видно от самата бюлетина, която е публикувана 

на нашия сайт изрично е предвидено това поле. Благодаря. 

И още един въпрос. Постъпило е същото мнение с вх. № НС-

29-3 от 10.02.2021 г., едно писмо от господин Б. К., което                   

е озаглавено „Заявление за достъп до обществена информация”. 

Заявлението се свежда до един единствен момент, господин                  

К. иска да получи като копие на материален носител копия, 

предоставени по електронен път или на интернет адрес, указанията 

през м. февруари съвместно с Комисията за защита на личните 

данни относно обработката и защитата на личните данни.  

Отговарям с едно кратко изречение на господин К.,                 

в което уточняваме, че определенията се публикуват в цялост на 
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интернет страницата на Централната избирателна комисия в рубрика 

„Указания”, секция „Избори за Народно събрание 2020 – 2021 г. 

Предлагам това писмо да бъде гласувано и да бъде изпратено до 

господин К., за да се запознае с указанията. 

ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може би е 

добре да бъде посочено това уточнение, че ако се търси по Закона за 

достъп до обществената информация, това не е обществена 

информация, тъй като са публични и са качени на страницата. Само 

като изречение да се посочи, че не считаме, че това е по Закона за 

обществена информация. 

Процедура по гласуване на писмото. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Николов, аз ще върна отново писмото, което е 

изпратено от господин К., което Вие докладвахте за сведение.           

След извършената проверка в Централната избирателна комисия се 

установява, че публикуваният образец е с квадратче, но бих 

предложил едно съвсем кратко писмо за отговор, тъй като все пак 

господин К. очаква от нас отговор. И Централната избирателна 

комисия, за да разсее всякакво съмнение относно 

незаконосъобразността на приетите изборни книжа, просто да 

отговорим, че същият е качен на страницата на Централната 

избирателна комисия и има необходимите реквизити така, както са 

установени в Изборния кодекс. Колегата Солакова допълва и че 

решението за всички изборни книжа е обнародвано в „Държавен 

вестник”. Можем да посочим и „Държавния вестник”. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм да изготвя писмо, че 

конкретната изборна книга има всички реквизити по чл. 261, ал. 1, 

т. 5, в това число отделно от това е публикувано на сайта на 

Централната избирателна комисия и в „Държавен вестник”. 
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ПРЕДСEДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Никола Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

И, уважаеми колеги, с това прекъсвам заседанието на 

Централната избирателна комисия, същото ще продължи в 14 часа с 

останалите точки от дневния ред или които са постоянни от тук за 

изтичане на сроковете, а именно регистрацията на партии, 

регистрацията на районни избирателни комисии и доклад относно 

организацията и провеждането на изборите извън страната, като, 

разбира се, ако има необходимост, има точки, които да бъдат 

докладвани, ще се включите и в останалите точки. 

С това прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия до 14 часа. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

Да уведомя, че в 15.00 часа ще бъде прекратено заседанието, 

тъй като очакваме среща с министъра на здравеопазването. 

Госпожо Ганчева, заповядайте по точка пета от дневния ред.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ще направя докладите господин 

председател. Само ще ви моля, да изменим и допълним дневния ред 

с обявяване на народен представител, следващия в листата. Това в 

следващата част на заседанието с оглед изготвянето на проекта.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друго 

допълнение към точките от дневния ред?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В точка „Разни“.  



 31 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Моля, да ме включите в точка машинно 

гласуване и точка отговори по въпроси на граждани.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, във връзка с направените предложения, първо да гласуваме 

новите точки. След това ще допълня докладчиците в останалите 

точки.  

Колеги, процедура по гласуване на добавяне в дневния ред на 

две нови точки, а именно: 

Точка пета – Обявяване на народен представител. Докладчик 

колегата Ганчева.  

В точка десет – Доклади относно машинното гласуване. 

Докладчик колегата Йосифова. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Добавяме в точка разни колегата Йосифова, колегата 

Дюкенджиева. Колегата Иванова ще докладва назначаване на РИК – 

Благоевград.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз също ще докладвам днес за Кърджали 

и Ямбол.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В точка осем 

всички, които са готови, ще докладват.  

Колеги, минаваме към точка пета от дневния ред. Колега 

Ганчева заповядайте.  

Точка 5. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви вх. № НС-22-139 от  

09.02.2021 г. Сигнализират ни за установено несъответствие в 

подредбата на столицата и консулствата в електронната форма на 

заявление. В конкретния случай е за столицата Отава. Държава 

Катар и САЩ, Рияд. 
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Предлагам с писмо да препратим на партньора ни за 

извършване на проверка и в случай на наличие на несъответствие за 

отстраняване на същото. И да ни информира за резултата от 

проверката и съответно отстраняването.  

Това ми е предложението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на госпожа Ганчева.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият ми доклад е НС-22-142 

от 09.02.2021 г.  

Госпожа Х. ни информира, че в платформата за            

заявление за гласуване, на сайта има дублирани имена в градовете 

Германия, като например Ксел и Касел. Явно грешка на този, който 

първи е попълнил. Вюрцбург и съответно същия изписан на 

латиница. Възможно ли е да се обединят тези градове и да остане 

само едно име на град в списъка?  

Знаете, че ние такива обединени протоколни решения 

приемаме малко преди решението, с което ще обявим местата за 

улеснение и ги събираме в заявление. Така че сега не предлагам да 

ги обединим на този етап. Видно е, че става въпрос за едно и също 

място. След това ще си приемем протоколно решение за обединение. 

Най-малкото, с оглед на това, че може да се появи същото място 

изписано и по друг начин. Сигурно е, че няма да останат заявления 

за посочено място, което заявителите са подали.  

Докладвам ви НС-04-01-8-11 от 8.02.2021 г., информация за 

обобщаване от грамите, които пристигат от Министерство на 

външните работи.  
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Докладвам ви писмо НС-00-25/1 от 9.02.2021 г., като ни 

информират от партньора, че електронната форма на заявлението за 

гласуване извън страната е стартирало в посочения от нас ден и час.  

За сведение докладвам НС-04-01-26 от 9.02.2021 г. Това е 

грама, която е от Министерство на външните работи препратена. 

Това е от посолството ни в Джакарта.  

Във връзка с възможността за подаване на електронно 

заявление за гласуване се сочи, че искат да бъдат нанесени корекции 

на страницата във формата. А именно става въпрос за секцията в 

Сингапур. Като резервен вариант предлагат да бъде добавена 

Малайзия. Но аз ви предлагам да възложим на „Информационно 

обслужване“ АД да се извършват проверките. Да видим как точно е 

упоменато. И след това отново ще ви докладвам, за да си вземем 

необходимите решения. И дали ще се съобразим с ръководителя на 

ДКП, който предлага това изменение и сочи, че е технически 

проблем. Проверка, да видим какъв е проблема. И след като 

установи партньора ни, да ни информира и ЦИК ще вземе решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Ганчева. Процедура по 

гласуване на протоколното решение.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги, имам и други доклади, но малко по-късно, с оглед 

изготвяне на проекти по докладите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към 

точка седма.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

Точка 7. Доклади по административни преписки.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка 

ЦИК-09-37 от 05.02.2021 г., с допълнение ЦИК-№ 09-37\1 от 

09.02.2021 г., с приложен проект на договор за продължаване на 

договор, който е сключен миналата година от Централната 

избирателна комисия със „Сигнално-охранителна техника“ ЕООД. 

Знаете, че във връзка със Закона за частната охранителна дейност, 

Наредба на министъра на вътрешните работи, се определят 

лицензирани изпълнители, които следват да охраняват и да 

извършват тази услуга при превоз на ценни пратки и товари от 

възложителя, в случая Централната избирателна комисия.  

Договорът е сключен на 21.02.2021 г. Предлага се да се 

сключи нов договор, отново за една година. Представена е справка 

по изпълнението на договора, включително становище от служител 

от администрацията, който отговаря за изпълнението на този 

договор. Следи неговото изпълнение и се отчита пред директора. Не 

са представени данни за неизпълнение или пропуски в изпълнението 

на представения договор.  

Налице са всички условия, на които следва да отговаря 

лицето Сигнално охранителна техника ЕООД.  

Представеният контролен лист е за одобряване на 

направеното предложение. Предлагам ви така както е направено 

предложението, да се одобри и да се сключи договор. Проектът на 

договор е съответно от Вътрешните правила на ЦИК, за сключване 

на гражданските договори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Солакова, да бъде 

одобрено сключването на договор за СОТ охранителна система.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Минаваме към точка „Разни“.  
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Колега Дюкенджиева заповядайте.  

Точка 9. Разни.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря господин председател. 

За протокола и за сведение на Централната избирателна комисия, с 

вх. № ЧМИ-00-3 от 10.02.2021 г. е извършена проверката на 

кандидатите за кметове за частичните избори на 28.02.2021 г. и 

съгласно проверката всичко е наред. Не са открити кандидати, които 

да са в повече от една партия и коалиция.  

Уважаеми колеги, по свързан доклад правя предложение, да 

бъде изпратено писмо на общинските избирателни комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Госпожо Цанева заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви с протоколно 

решение да одобрим писмо до председателя на Народното събрание 

и до началника на сектор „Охрана“, Национална служба за охрана, 

във връзка с брифингите, които ще провежда Централната 

избирателна комисия всеки четвъртък от 14.00 часа. Като молим за 

съдействие при организацията и провеждането на брифингите, при 

спазване на съответните действия, защитна маска и  дистанция на 

представителите на средствата за масово осведомяване  за 

брифингите, като се допускат не повече от 10 представители.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Чухте предложените на госпожа Цанева.  

Процедура по гласуване на писмото.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 
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Николов, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).  

Колега Йосифова в точка разни.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, моля в моя папка да 

се запознаете с писмо, вх. № НС-22-114 от 06.02.2021 г. Пише ни 

господин В., който ще бъде председател на секционна            

избирателна комисия, с няколко предложения. Прави тълкувания, 

коментари и предложения за изменение на законодателството. 

Подготвила съм отговор в моя папка, с проектен № 51-24. Като му 

отговарям на въпросите, по които можем да вземем отношение.  

Останалите въпроси, които ще бъдат уредени в 

методическите указания, съм посочила, че все още нямаме яснота. А 

по въпросите, които имат характера на субективни неговия 

виждания и предложения, които не са изрично уредени в Изборния 

кодекс, посочвам, че не можем да вземем отношение. Тук малко ще 

променя последното изречение. Това е проекта на отговор, който 

съм подготвила.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във вътрешната 

мрежа, в папката на колегата Йосифова, е проекта на отговор.  

За момента нека да остане за сведение колега Йосифова, като 

след приемането на принципното решение, тогава ще отговорите с 

писмо. Ще предложите проект.  

Колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Искам да кажа, че е аналогичен 

въпрос, същия господин със същата поща. Подал ни е няколко дни 

по-късно и също съм съгласен, да отговорим конкретно и по двете 

електронни писма, след приемането на принципното решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, минаваме към точка десета.  

Колега Йосифова заповядайте.  

Точка 10. Машинно гласуване.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка можете 

да се запознаете със следните документи.  
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В моя папка ЦИК-06-6-30 от 10.02.2021 г., встъпителен 

доклад. Докладвам го за запознаване от изпълнителя „Сиела Норма“ 

АД. Към момента го докладвам само за запознаване.  

В моя папка ЦИК-06-6-31 от 10.02.2021 г., писмо от 

изпълнителя „Сиела Норма“ АД, с което ни уведомяват за 

извършена доставка на 300 машини, в изпълнение на точка 5.1.1 от 

сключения договор. Тук има грешка в номера на договора. Посочват, 

че са доставени налични в склад, който са ангажирали. Като 

предлагат да определим час и да идентифицираме наличието на 

доставените машини. Предлагам да бъде изготвен констативен 

протокол от Централната избирателна комисия. И в подходящ ден и 

час да отидем представители на Централната избирателна комисия, 

да удостоверим и да индивидуализираме една по една машините, 

които са доставени от изпълнителя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Йосифова. Има ли други 

предложения? Няма.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, тук има някакво 

несъответствие, което би било добре да се изчисти. Тук се твърди, че 

има някакъв временен склад между „Сиела Норма“ АД и „Карго-

Партнер“ ЕООД. Въведе се нов предикат, наречен временен. Аз не 

знам временен или невременен. Но във всеки случай ЦИК трябва да 

има централен склад. Нещо повече. Този централен склад, казвам го 

още от сега, трябва да е ясен изначално. На който е мястото, на 

което ще се извърши приемането, минавам в юридическа 

терминология, престацията по договора т. 5.4. 



 38 

Приемането ще се извърши с някакъв  протокол. Но мястото 

на приемането на централен, а не временен, обръщам внимание, 

трябва да е изначално ясно.  

Този централен склад трябва да бъде обследван от МВР. Да 

му се обследва първо. После МВР да ми даде гаранции, че този 

склад общо взето е охраняван, въз основа на налична фактическа 

обстановка. Трябва да се пише писмо до МВР. Да го обследва и да 

си даде заключенията. Казвам го за едни предстоящи действия, 

които трябва да станат. Да нямаме после излишни разправии. Защо 

не ми казахте, защо не го направихте и т.н. Аз не знам къде ще 

ходим да приемаме някаква си стока, защото по същество е стока. 

Много точно беше казано, че тази стока трябва да бъде 

индивидуализирана, защото след приемането тя става наша 

собственост. Трябва да се осчетоводи. Трябва да стане дълготраен 

материален актив. Да не говорим за софтуера и т.н. Едни тежки 

проблеми, които ние ще ги решим. Не може въз основа на писма.  

Прецизност на изказа. Защото приемайки тези, много точно 

казано, индивидуализирани машини, те вече са наша собственост. 

Така че не е толкова лековато.  

По същество. Ние имаме ли централен вход ли нямаме? Къде 

е мястото на доставката? Къде се приемат тези машини? Стока по 

същество.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, във връзка с въпроса 

за склада, в който се съхраняват машините и ще се съхраняват, 

предлагам да изпратим в спешен порядък, ново писмо до 

Министерския съвет, за да установим има ли сключен договор за 

наем. И да ни предоставят копие от договора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 

Процедура по гласуване на изпращането на писмо до 

Министерския съвет.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колега Йосифова в същата точка.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-06-6/32 от 

10.02.2021 г. имаме писмо от изпълнителя „Сиела Норма“ АД, с 

което предоставят на нашето внимание за одобрение дизайн на 

смарт картите, които ще се използват в секционните избирателни 

комисии с машинно гласуване. Писмо, с което изразяват готовността 

си да предоставят на Централната избирателна комисия пълен 

комплект с изходния код, съдържащ системния и приложния 

софтуер и предлагат да се подпише приемо-предавателен протокол, 

като представят за съгласуване условия за конфиденциалност и 

извършване на одит.  

Докладвам го на този етап за запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте за 

запознаване с писмото. След това ще направите предложение за 

отговор, който да бъде изпратен.  

С това прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия. Ще продължим след срещата с министъра на 

здравеопазването.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на ЦИК след проведената среща 

с министъра на здравеопазването и господин Кунчев. 

Преминаваме към точка 1.  

1. Регистрация на партии/коалиции за участие в изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г.  

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка за днешно заседание има проект 

за решение с № 4577 и той е относно регистрация на коалиция 
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„Демократична България – Обединение“ за участие в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция 

„Демократична България – Обединение“, подписано от двата 

представляващи коалицията, а именно Атанас Атанасов и Христо 

Иванов. То е заведено под № 1 на 8 февруари 2021 г. в регистъра на 

коалициите. 

Към заявлението е приложено политическо споразумение за 

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

коалиция „Демократична България – Обединение“ от 7 февруари 

2021 г. между партия „Движение Да България“, партия „Демократи 

за силна България“  и партия „Зелено движение“. Подписано е 

политическото споразумение от лицата, които представляват 

партиите и е подпечатано с печатите на партиите. 

Коалицията ще се представлява заедно от съпредседателите 

Христо Иванов и Атанас Атанасов. Приложени са удостоверения за 

актуално състояние и на трите партии. И трите удостоверения са 

издадени след датата на Указа на Президента за насрочване на 

изборите. Приложени са и удостоверения от Сметната палата за 

внесени в срок финансови отчети на партиите за 2017, 1018 и 2019 г. 

Приложени са образци от подписите на представляващите 

партиите, като партия „Зелено движение” се представлява заедно от 

двама, затова има повече образци. Приложени са съответно и 

образци от печатите на партиите, които участват в коалицията. 

Самата коалиция няма печат. Приложено е и платежно нареждане от 

Уникредит Булбанк за внесен безлихвен депозит в размер на сумата, 

както и удостоверение от същата банка за актуална банкова сметка 

на името на партия „Движение Да България”, по която ще се 

обслужва предизборната кампания.  

Има приложен списък с имената и длъжностите на лицата, 

които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на коалицията и списък от 9995 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на коалицията, като е заявено и как ще бъде 

изписвано името на коалицията в бюлетината.  
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От протокол № НС-04-034, който може да видите в моя папка 

– тук просто ще бъде дописан номерът на протокола на ГД „ГРАО”. 

На извършената проверка се установява, че има спазване на 

разпоредбата на чл. 140, ал. 3, а именно има необходимия брой от 

2500 избиратели, които регистрацията на коалицията, поради което 

Ви предлагам, колеги, да регистрираме коалиция „Демократична 

България – Обединение“ за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г., като съответно решението 

подлежи на обжалване. Това е моето предложение като проект за 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на решението с проект № 4577. Чухте 

подробния доклад на колегата Дюкенджиева, изпълнени са всички 

изисквания съгласно закона за регистрацията.  

Има ли други предложения? Не виждам. 

Процедура по гласуване на решението за регистрация на 

коалиция „Демократична България – Обединение“. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Дюкенджиева, Решението е с № 2007-НС. 

Колега Дюкенджиева, продължете. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, следващият 

проект е с № 4576. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия 

„Републиканци за България”, подписано от представляващият 

партията Цветан Цветанов. Заведено е под № 1 на 8 февруари 2021 г. 

в регистъра на партиите за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

Към заявлението е приложено удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 21 януари 2021 г., тоест 



 42 

след Указа на Президента. Приложено е удостоверение от Сметната 

палата, № 48-00-139. Тъй като партията е регистрирана през 2020 г. 

се издава удостоверение, че за тези последните години партията не е 

дължала отчети. Приложен е образец от подписа на 

представляващия партията, образец от печата на партията, платежно 

нареждане от Банка ДСК за внесен безлихвен депозит по сметка в 

БНБ.  

Приложени са и справка, издадена от Банка ДСК за актуална 

банкова сметка, както и от декларация от представляващия партията, 

с посочена същата банкова сметка, която ще обслужва 

предизборната кампания. Има името и длъжността на лицето, което 

ще отговаря за приходите, разходите, както и списък със заявени 

9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, като 

същият съответно е в структуриран вид. Има представено по 

преписката и пълномощно от господин Цветан Цветанов в полза на 

господин Виктор Серафимов, който има право да представлява пред 

ЦИК други документи и съответно да получава удостоверението за 

регистрация. Изписано е искането за отпечатване в бюлетината. 

От протокол с вх. № НС-04-03-3 от 10 февруари 2021 г. от 

ГД „ГРАО” е извършена проверка за участие на партията. 

Установява се установява спазването на разпоредбата на Изборния 

кодекс за наличие на необходимите избиратели, които подкрепят 

регистрацията, поради което, колеги, тъй като са налице всички 

изискванията на Изборния кодекс и наше Решение предлагам да 

регистрираме партия „Републиканци за България“ за участие в 

изборите за народни представители със съответно начина на 

изписване в бюлетината на партията. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на решение за регистрация на партия 

„Републиканци за България”. Колегата Дюкенджиева изложи 

подробен доклад, от който е видно, че всички условия съгласно 

закона и нашето решение са изпълнени и са налице условията за 

регистрация. 

Процедура по гласуване на проекта на решението. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 

(Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Дюкенджиева, Решението е № 2008-НС. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. В тази точка нямам 

друг доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, преминаваме към точка 5а. 

Точка 5а. Обявяване за избран на народен представител. 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин 

председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо, вх. № НС-02-10 от 

10 февруари 2021 г., с  което председателят на Народното събрание 

ни е изпратил Решение на Народното събрание, прието на 

10 февруари, с което са прекратени пълномощията на народния 

представител Валентин Алексиев Николов, избран от  листата на 

ПП „ГЕРБ” в Двадесет и трети изборен район – София, на изборите 

за народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно 

събрание и е обективирана молба да се обяви следващият в листата 

на ПП „ГЕРБ” в Двадесет и трети изборен район. 

С вх. № НС-10-32 от 10 февруари 2021 г. е постъпило 

заявление от Атанас Андонов Бояджиев, който  заявява и декларира, 

че не желае да бъде обявяван за избран за народен представител от 

листата на ПП „ГЕРБ” в Двадесет и трети изборен район – София.  

След извършена служебна проверка, а и който колега иска, 

може да провери регистърът е тук при мен, се установи, че 

следващият в листата на ПП „ГЕРБ” е Павел Михайлов Савов.  

Предлагам Ви проект на решение, с което да обявим Павел 

Михайлов Савов със съответното ЕГН за народен представител в 44-
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тото Народно събрание от листата на ПП „ГЕРБ” в Двадесет и трети 

изборен район и съответно да заличим от листата на партията 

лицето, заявило отказа си пред ЦИК Атанас Андонов Бояджиев. 

Това е проектът на решение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на решение във вътрешната мрежа.  

Има ли други предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 

(Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ганчева, 

Решението е с № 2009-НС. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, господин председател. 

Ще Ви моля да подложим на гласуване и писмо до „Държавен 

вестник” с оглед това решение.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И до председателя на Народното 

събрание. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, и до председателя на Народното 

събрание с оглед току-що приетото решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И протоколно 

решение за изпращане на решението с писмо до председателя на 

Народното събрание госпожа Караянчева и до „Държавен вестник” 

за публикуване на Решението. 

Процедура по гласуване. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 

(Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В точка „Избори 

извън страната” имате ли доклад? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, имам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По точка пета от 

дневния ред. Заповядайте, колега Ганчева. 

Точка 5. Доклади относно гласуване извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги! Докладвам Ви писмо, вх. № НС-22-108 и НС-22-

108/1 съответно от 5 и 9 февруари 2021 г. Госпожа Т. от          

Регенсбург – Германия, сочи, че е доброволец, участва активно в 

изборите, които се произвеждат и ни задава въпрос от това за 

хартиените заявления, които се изпращат до ЦИК в София чрез 

дипломатическата поща или чрез куриер.  

Предлагам да отговорим на двете писма, които са идентични 

по своето съдържание – на госпожа Т. с отговор, то е във 

вътрешната мрежа: Във връзка с Ваши писма, получени по 

електронната поща на Централната избирателна комисия със 

съответните входящи номера „Ви уведомяваме, че писмените 

заявления за гласуване извън страната, подадени чрез 

дипломатическото или консулско представителство, се изпращат 

незабавно на Централната избирателна комисия за извършване на 

проверка.” И се посочват линковете, където се визуализира списъкът 

с потвърдените и непотвърдените заявления след извършване на 

проверката.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да гласуваме 

протоколно решение. 

Процедура по гласуване. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 

(Александър Андреев, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 1 (Ерхан Чаушев). 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. 



 46 

Докладвам писмо, вх. № НС-22-113 от 5 февруари 2021 г. 

Сочи се: „Ние сме от Стара Загора. По време на изборите ще бъдем в 

Правец. Какво трябва да направим, за да гласуваме там?” 

Колеги, предлагам Ви отговор, който е традиционният. Описва 

начините на подаване на заявления за гласуване извън страната и 

обяснява, че в случай че не са подали заявления, че лицата могат да 

гласуват в удобна за тях секция, след като попълнят съответните 

декларации. Писмото завършва с линка за електронното гласуване 

извън страната. Тъй като в рубриката „Въпроси и отговори” е 

конкретно за Великобритания и Германия, затова предпочетох да 

изготвя отговор в смисъла на доклада ми, а не да насочвам към 

конкретния въпрос от „Въпроси и отговори”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждате писмото 

във вътрешната мрежа. 

Има ли предложения? Не виждам вдигнати ръце. 

Процедура по гласуване. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 

(Александър Андреев, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам с вх. № НС-22-63 от 

28 януари 2021 г. Сочи се: „Здравейте! Искам да гласувам на 

изборите”, като се посочва ЕГН, място където иска да се гласува. 

Затова предлагам отново същия отговор, в случай лицето, 

изявило желанието да гласува, да си подаде по-удачния за него 

начин заявление за гласуване извън страната  с посочване и на линк. 

Същият аналогичен отговор на предходното. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 

(Александър Андреев, Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 
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Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, вх. № НС-22-53 от 25 януари 

2021 г. – аналогичен въпрос, тъй като пита къде да намери 

заявлението, но как може да гласува в изборния ден и прочие. 

Предлагам аналогичен отговор. Госпожа А. е това. Моля         

за протоколно решение в смисъла на предходното. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на предложението. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 

(Александър Андреев, Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам с вх. № НС-2265 от 

28 януари 2021 г. Това е въпрос от М. Б., което касае                

въпрос, на който ние сме дали отговор с въпрос № 8 в рубриката 

„Въпроси и отговори”. Проектът на отговора касае насочване към 

отговора по под въпрос № 8. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложения текст на писмо.  

Процедура по гласуване. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 

(Александър Андреев, Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, вх. № НС-22-139/1 от 

9 февруари 2021 г. – писмо от господин К.  

Господин К. ни информира вече с няколко писма за       

някакви възникнали проблеми с електронното заявление за 
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гласуване извън страната. Аз му благодаря с оглед това, че ни 

сигнализира, за да бъдат отстранявани, в случай че са налични 

своевременно. В конкретния случай ни казва, че в списъка на 

потвърдените заявления в последните минути се появява дублиране 

на държави. За момента това са Белгия, Великобритания и Германия. 

В новоизникналия посочен от него в кавички списък на Германия 

излиза заявление за Цюрих, Швейцария. 

Отново ще ви помоля с протоколно решение да гласуваме 

писмо до партньора ни, който поддържа заявлението и страницата, 

да извърши проверка, да отстрани съответствията и да уведоми ЦИК 

за резултата от това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 

(Александър Андреев, Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам № НС-04-08-12 от 

9 февруари – грами за обобщаване и за сведения към момента на 

сътрудниците.  

Предлагам другите за утре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Към точка 

„Разни“. 

Колега Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. 

Докладвам постъпило днес, вх. № НС-10-33 о 10 февруари 

2021 г. жалба до Върховния административен съд чрез Централната 

избирателна комисия от коалиция „Демократична България – 

Обединение” срещу протоколно решение от 8 февруари 2021 г. на 

ЦИК относно указанията за обработването и защитата на личните 

данни в изборния процес. 
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Правното основание на жалбата е чл. 65 от 

Административнопроцесуалния кодекс. Обжалват се частично 

самите указания. Става дума за части от т. 2 и т. 3. Изложени са 

подробни съображения. (Реплика на Севинч Солакова.) 

Предлагам, както е обичайно в този случай, да се 

окомплектова преписката в цялост и да се изпрати жалбата на 

Върховния административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,  

господин Николов. 

Колегата Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви докладна записка от 

директор на дирекция „Администрация” на ЦИК относно 

предложение за стриминг на редовните брифинги на ЦИК чрез 

Фейсбук страницата поради епидемичната обстановка. За целта ни 

се предлага, че е направено проучване да се закупи такава система, 

който да може да обслужва около брифинги – горе-долу толкова ще 

бъдат до изборния ден и цената е 4000 лв. без ДДС като има 

представен и контролен лист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението за одобряване на извършването на разход с оглед 

предаването онлайн на брифингите на Централната избирателна 

комисия. 

Процедура по гласуване 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 

(Александър Андреев, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 3 (Кристина 

Стефанова, Севинч Солакова, Ерхан Чаушев,). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодарим. 

Колеги, минаваме към точка 8. 

Точка 8. Назначаване на състави на районните избирателни 

комисии. 
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Колегите, които имат готовност, моля да докладват – тези, 

които са се включили, виждам колегата Арнаудов, но останалите 

колеги, които бяха, а именно колегата Дюкенджиева, колегата 

Цанева, колегата Чаушев, колегата Димитров. Който има готовност, 

другите – и утре и вдругиден.  

Колега Чаушев, заповядайте. (Реплики.) 

Уважаеми колеги, с оглед проветряване на залата давам 

15 минути почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, остана точка осма от дневния ред. 

Точка 8. Назначаване състави на РИК. 

Колега Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка за 

днешно заседание има качен проект за решение относно назначаване 

на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – 

Смолянски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Смолян 

с вх. № НС-05-7/4 от 4 февруари 2021 г. на ЦИК с предложение за 

състав на РИК в Смолян. Към писмото са представени документи, 

установяващи спазването на изискванията на Изборния кодекс, 

протокол от проведените консултации 2 февруари 2021 г. за състав 

на РИК между парламентарно представените партии и коалиции, 

както и всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния 

кодекс. 

На консултациите са участвали представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции, както и на 

коалицията, която има избрани с нейната листа членове на 

Европейския парламент от Република България. Всички 

представители са били надлежно упълномощени. Постигнато е 

съгласие между участниците по отношение на състава и 
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ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори 

изборен район – Смолянски. 

Колеги, докладвам, че с писмо, вх. № НС-10-27 от 7 февруари 

2021 г. в ЦИК е постъпило заявление от ПП „Атака”. Към 

предложението е приложено и копие от диплома за завършено 

висше образование, предложен за член на РИК. Партия „Атака” е 

част от коалиция „Обединени патриоти”. В тази РИК коалиция 

„Обединени патриоти” има право на един член, поради което аз 

предлагам персонален състав на районната избирателна комисия. 

За председател: Златко Славчев Карамучев; за заместник-

председател: Костадин Димитров Чаталбашев; за втори, 

следващ заместник-председател: Андрей Емилов Петев;  за секретар: 

Росица Станимирова Чакърова, и за членове: Симеон Атанасов 

Велинов, Малинка Минчева Кордова, Василка Димитрова Гатешка, 

Веселин Динков Грашев, Евдокия Сергеева Волевска, Маргарита 

Георгиева Солакова, Анета Искренова Шехонова, Йорданка 

Костадинова Маргаритова, Велко Велинов Хаджиев, Димитър 

Карамфилов Трендафилов, Димитър Стоянов Марев, като общият 

брой е 15.  

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 

13 февруари 2021 г.  

Към предложението има предложени 5 резервни членове  на 

комисията със съответните документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Дюкенджиева. 

Колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам по повод доклада на 

колегата Дюкенджиева и по повод следващи доклади чисто 

процедурно да посочваме от коя квота, за да става ясно, ръководният 

състав, както все пак и при назначението. Каквато практика сме 

имали в ЦИК. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ще повторя тогава. 
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Председател – ГЕРБ, заместник-председател – „Коалиция за 

България”, заместник-председател – „Обединени патриоти”, 

секретар – „Движение за права и свободи”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте доклада, 

колеги.  

Има ли предложения, различни от тези, предложени от 

докладчика? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Те са със съгласие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма значение, 

може някой да има някакво друго предложение. 

Колеги, процедура по гласуване. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 

(Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колега Дюкенджиева, Решението е № 2010-НС. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Нямам друг доклад в 

тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, в папка с моите инициали № 4585, без индекс.  

Предлагам Ви проект на решение за назначаване на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – Сливен, за 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Постъпило е писмо от областния управител с вх. № НС-05-7/5 

от 4 февруари 2019 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК 23 – 

София. Към писмото са представени документи, установяването на 

реда по чл. 60, ал. 2, както и протокол от 3 февруари 2021 г. за 

проведените консултации за състав на РИК между партиите и 

коалициите, както и изискуемите документи по чл. 60, ал. 3 и 4. 
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На консултациите са участвали 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. 

Постигнато е съгласие между участниците по отношение на 

състава и ръководството на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и първи изборен район – Сливен. 

Тук за пълнота на доклада и съгласно представения ни 

протокол на областния управител е записано, че на консултациите е 

присъствал представител на партия „Атака”, но не е направил 

предложение, а с писмо, вх. № НС-10-27 от 7 февруари 2021 г. в 

ЦИК е постъпило предложение от партия „Атака” за член на РИК – 

Сливен. 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 

60, ал. 6 и 10 и във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 от Изборния кодекс, 

като и наше Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение 

№ 1986-НС от 4 февруари 2021 г. Ви предлагам да назначим 

Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – 

Сливенски, в състав от 15 членове, както следва: 

Председател: Росица Василева Тодорова – ГЕРБ; заместник-

председател: Станимир Петров Туджаров – коалиция БСП; 

заместник-председател: Росица Колева Колева – коалиция 

„Обединени патриоти”; секретар: Фатме Мустафова – ДПС. И 

членове: Стелли Стефанова, Николай Господинов Сандев, Ани 

Панделиева, Галя Хачадурян, Диана Димитрова, Венета Манолова-

Драгарова, Румянка Русева, Петко Крълев, Севда Османова, Стела 

Данчева, Атанас Митев. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 

13 февруари 2021 г.  

Решението подлежи на обжалване, както и предложенията от 

присъствалите партии и коалиции има представили резервни 

членове. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате предложения проект на решение и направеното 

предложение за състав на Районна избирателна комисия в Двадесет 

и първи изборен район – Сливенски. 

Коментари? Ако няма, процедура по гласуване. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 

(Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, 

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

няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Цанева 

Решението е с № 2011-НС. 

И колегата Ерхан Чаушев. (Реплика на Ерхан Чаушев.) Добре. 

Колегата Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Малко по-късно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тъй като в 

момента все още няма готови проекти, прекъсвам заседанието. 

Давам 10 минути почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Чаушев 

по точка осма. 

Точка 8. Назначаване състави на РИК. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има един проект за решение по отношение назначаване на Районна 

избирателна комисия в Девети изборен район – Кърджали. Виждате 

проекта на решение пред Вас.  

Писмото е постъпило от областния управител на област 

Кърджали с вх. № НС-05-7/15 с предложение за състав на РИК – 

Кърджали. Съответно са представени всички документи, 
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установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс 

и, разбира се, протоколът за проведените консултации 

Консултациите са обявени от областния управител. Съответно 

на интернет страницата в писмен вид на областната администрация 

също са обявени консултациите, включително са приложени за 

консултациите преписи от съответните вестници, включително и 

това, че на съответната дата са проведени тези консултации. 

На консултациите са присъствали представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции, както и на 

коалицията, която има избрани с нейната листа членове на 

Европейския парламент от Република България, съответно с 

протокол. След проведената среща и консултации от преписката 

всички партии и коалиции са имали представители, които са 

присъствали и са направили своите предложения. В крайна сметка, 

видно от протокола, са постигнали съгласие за следното: 

Председател: Петър Иванов Захариев – ГЕРБ; заместник-

председател: Величка Димитрова Георгиева – БСП; заместник-

председател: Андрей Димитров Атанасов – ВОЛЯ; секретар: Беркант 

Метин Барзат – ДПС ; членове: Димитър Киров Димитров – ГЕРБ; 

Елица Момчилова Юркенова – ГЕРБ; Емилия Белева Владева-

Бонева – ГЕРБ; Иван Добрев Илиев – ГЕРБ; Мариела Любомирова 

Башева – ГЕРБ; Иван Пламенов Робов – БСП; Павел Богомилов 

Гатев – БСП; Иванка Петкова Илиевска – БСП; Кемал Мюмюнов 

Алиев – ДПС; Христина Кралева Георгиева – ОП; Галина Нешова 

Марева – „Демократична България”. 

Междувременно с вх. № НС-10-20-07 от 2 февруари 2021 г. е 

получено писмо до Централната избирателна комисия от 

представител на партия „Атака”, с което се казва, че те също имат 

предложение за член на тази районна избирателна комисия от 

квотата на „Обединени патриоти” с приложени имена и дипломи и 

декларации. 

Аз предлагам този вариант на решението – коалицията има 

право на едно единствено место. Това е моето предложение и този 

проект на решение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Чаушев. 

Имаме ли други предложения? (Реплики.) 

Уважаеми колеги, с оглед уточняване на поименния състав на 

районната избирателна комисия давам 5 минути почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на решение на колегата Чаушев, който той 

докладва подробно. Уточни се поименният състав на комисията, 

съгласно и предложенията, и предложението на областния управител 

при постигнатото съгласие. 

Процедура по гласуване на решението. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 

(Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм тук. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ганчева пише тук, а системата подава 17 

човека, а тук… Само Бойкинова, Ивков и Цанева са извън залата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Останалите са 

„за”. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

прегласуване, тъй като един няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 

(Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 
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Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

Решението е с № 2012-НС. 

Колега Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило предложение от областния 

управител на област Габрово с вх. № НС-05-7 от  5 февруари 2021 г. 

на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 4 февруари 

2021 г. за проведените консултации при областния управител за 

състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите 

партии и коалиции и приложените към тях документи.  

На консултациите са участвали 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. 

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 РИК, в което се съдържат изискуемите се документи 

съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс. 

На проведените консултации при областния управител е 

постигнато съгласие. Съгласно предложението, което той ни е 

изпратил, съгласието е постигнато за състава, включително за 

длъжностите председател, двама заместник-председатели и секретар 

на комисията.  

Към доклада ще добавя, че за заеманата квота на коалиция 

„Обединени патриоти” не е постигнато съгласие между явилите се 

на консултациите двама представители, упълномощени от 

коалицията с отделни пълномощни и предложени различни лица за 

длъжността „редовен член на РИК”, поради което областният 

управител е приел, че липсва съгласие между самите коалиционни 

партньори за излъчване на общ кандидат за член на РИК. 
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При това положение аз Ви предлагам Централната 

избирателна комисия в условията на оперативна самостоятелност да 

приеме следното решение, с което да назначи Районна избирателна 

комисия в Седми район – Габровски, в състав от 15 членове, както 

следва: 

Председател: Мария Николаева Недева – ГЕРБ; заместник-

председател: Евгени Василев Попов – ДПС; заместник-председател: 

Маргарита Любомирова Ангелова – ВОЛЯ; секретар: Еленка Колева 

Стефанова – БСП за България; и членове: Маруся Минчева; 

Мирослава Иванова; Христина Петкова; Даниела Райкова; Цвета 

Тодорова; Иван Никифоров Цонков; Юлия Ненова; Соня Семова; 

Христо Башев; Нивянка Ботева; Юли Енчев. 

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 с резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Арнаудов. 

Има ли други предложения? Ако няма, процедура по 

гласуване. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 

(Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Арнаудов, Решението е с № 2013-НС. 

Колега Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка от днешно 

заседание има проект на решение относно назначаване на Районна 
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избирателна комисия в Първи район – Благоевградски, за 

предстоящите парламентарни избори. 

Във връзка с проведените консултации при областния 

управител в област Благоевград в Централната избирателна комисия 

е постъпило писмо от областния управител с вх. № НС-05-7/6 от 

4 февруари 2021 г. Към предложението е представен протокол от 

3 февруари 2021 г. при областния управител, ведно с направените 

предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към 

всяко едно от тези предложения документи.  

Трябва да се отбележи, че на публичните консултации са 

участвали надлежно упълномощени представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции, както и 

упълномощени представители на коалициите, които не са 

парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове 

на Европейския парламент от Република България. 

От изпратената ни от областния управител преписка се вижда, 

че са спазени всички изисквания на Изборния кодекс при 

провеждане на консултациите. Представителите на съответните 

партии и коалиции са направили предложения за състав на РИК, в 

което се съдържат всички необходими документи, съгласно 

изискванията на чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс. 

За съжаление, на проведените консултации не било постигнато 

съгласие между участниците по отношение на ръководството и 

състава на Районна избирателна комисия в Първи район – 

Благоевградски, поради което и писмото, което ни е изпратил 

областния управител е именно в хипотезата на чл. 60, ал. 11, 

изречение първо от Изборния кодекс – непостигнато съгласие. 

Преди да Ви предложа проекта за решение с конкретния 

поименен състав, трябва да кажа, че предложение за позициите 

председател са били направени от партия ГЕРБ и партия БСП, а 

предложения за заместник-председатели са направени от „Коалиция 

за България”, „Обединени патриоти” и от ВОЛЯ. По отношение на 

секретар е имало само едно предложение, направено от ДПС. 



 60 

Алтернативно упълномощеният представител на БСП в 

консултациите е заявил, че в случай че не получат председателското 

място, те заявяват техния предложен кандидат за председател да 

заеме позицията заместник-председател в комисията. Всички 

останали партии са си направили предложения за състав на членове. 

Проектът на решение, който аз Ви предлагам е да назначим 

Районна избирателна комисия в Първи район – Благоевградски, в 

състав от 19 членове, като за председател бъде назначен 

представителя на ПП ГЕРБ – Мартин Христов Бусаров; за 

заместник-председатели да бъдат назначени кандидатите съответно 

на „Обединени патриоти” – Вилислав Кирилов Балев и на БСП –  

Йордан Стефанов Симонски. За секретар да бъде назначена Галена 

Николаева Манова-Узунова от ПП ДПС. Предложеният кандидат от 

ВОЛЯ – Светослава Илиева Терзиянова-Михайлова да бъде член на 

комисията. Останалите членове да бъдат, както следва: от ПП ГЕРБ 

– Елена Иванова Панчева; Тина Илианова Кълбова; Антоанета 

Кирилова Богданова; Стоян Борисов Терзийски; Антоанета 

Димитрова Кръстева; Мартин Йорданов Лалев. От коалиция „БСП за 

България”: Мартин Георгиев Бориков; Стоян Христов Христов; 

Емилия Смиленова Десподска; Валентин Кръстев Бошкилов и Иван 

Николов Бусаров. Вторият член на ДПС извън секретаря да бъде 

Мустафа Муса Сирачки. Вторият член на „Обединени патриоти” да 

бъде Живко Илиев Янев. Както Ви казах, госпожа Светослава 

Илиева Терзиянова-Михайлова да бъде член от ВОЛЯ и от коалиция 

„Демократична България – Обединение” господин Емил Николов 

Тодоров. 

Само с няколко думи по отношение на моето предложение, 

предлагам позицията председател да бъде заета от предложения от 

ПП ГЕРБ Мартин Христов Бусаров, тъй като той е с юридическо 

образование, специалност „Право” и с изключително богат опит като 

председател на ОИК и РИК в съответния изборен район. 

Съображенията ми по отношение на двамата заместник-

председатели са кандидатът на „Обединени патриоти” господин 

Вилислав Кирилов Валев, също е юрист по образование, 
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специалност „Право” и също е дългогодишен участник в 

избирателни комисии в този регион. Същото важи по отношение на 

Йордан Стефанов Симонски от коалиция „БСП за България”, който 

не е юрист по образование – той е с две висши образования, но е 

дългогодишен заместник-председател в районни и общински 

избирателни комисии. 

Това е проекта за състав на РИК, който аз Ви предлагам, като 

по-нататък, разбира се, в случай че бъде гласувано това решение 

районната избирателна комисия да встъпи 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. 

Към предложенията е приложен и списък на резервни членове 

от съответните политически сили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Иванова. 

Заповядайте, госпожо Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Може ли още веднъж да прочетете 

членовете, които предлагате, че не ми стана ясно. Само още веднъж. 

КАТЯ ИВАНОВА: Другите членове на комисията са: от ПП 

ГЕРБ – Елена Иванова Панчева; Тина Илианова Кълбова; Антоанета 

Кирилова Богданова; Стоян Борисов Терзийски; Антоанета 

Димитрова Кръстева и Мартин Йорданов Лалев.  

От коалиция „БСП за България”: Мартин Георгиев Бориков; 

Стоян Христов Христов; Емилия Смиленова Десподска; Валентин 

Кръстев Бошкилов и Иван Николов Бусаров.  

От ДПС: Мустафа Муса Сирачки. От „Обединени патриоти” 

Живко Илиев Янев. От ВОЛЯ Светослава Илиева Терзиянова-

Михайлова и от коалиция „Демократична България – Обединение”: 

Емил Николов Тодоров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Други предложения има ли относно състава, така както е 

предложен от докладчика? Не виждам желаещи. 



 62 

Процедура по гласуване. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 

(Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Кристина Стефанова). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Иванова, 

Решението е с № 2014-НС. 

Колегата Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. 

Господин председател, в папката ми има проект на решение за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми 

район – Търговищки. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Търговище с вх. № НС-05-7/14 от 5 февруари 2021 г. на ЦИК. 

Представен е протокол за проведените консултации ведно с 

направените предложения от участвалите партии и коалиции и 

приложените към тях документи.  

На консултациите са участвали упълномощени представители 

на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и 

коалицията, която не е парламентарно представена, но има избран – 

тук трябва да е множествено число – с листите член на Европейския 

парламент. Извинявам се – в множествено число е, така както в 

другите текстове. 

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, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно 

чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс. 

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на 
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ръководството и състава на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и осми район – Търговищки. 

Сега първо да кажа какво е несъгласието и какво е моето 

предложение. Изписал съм коректно двете предложения. Спорно се 

оказа едно от местата за заместник-председател. Имат предложение 

от „Обединени патриоти”, както и партия ВОЛЯ. Дори 

представляващата партия ВОЛЯ е изписала с „особено мнение” в 

протокола. В него е подчертано, че предложената от „Обединени 

патриоти” кандидатура не е достатъчно активна Освен това, като се 

има предвид, че ГЕРБ и ОП са в коалиция в парламента не би било 

добре те да доминират и в ръководството. Имаме, разбира се, но това 

след малко като гласуваме и сигнал по този повод от 

представляващия коалиция адвокат Марков, който е упълномощен 

да представлява „Обединени патриоти”, както и мнение на Греда 

Минчева, която пък представлява ВОЛЯ. 

Моето предложение е следното. Като взех предвид всичко, 

записано като „особено мнение” и като съгласие, предлагам: 

председател на РИК в Двадесет и осми район – Търговищки, да бъде 

Диана Игнатова от БСП; заместник-председател: Тодор Тодоров от 

ГЕРБ; заместник-председател: Красимира Димитрова Маркова от 

„Обединени патриоти”; секретар: Дениз Мустафов Хюсниев от ДПС. 

Членове от ГЕРБ:  Десислава Руменова Стойкова; Людмил Ивов 

Иванов; Маринела Първанова; Десислава Мирева; Наталия 

Миланов. От БСП: Диана Жечева-Спасова; Валери Симеонов; Спас 

Бонев Спасов. Това е квотата на БСП. От ДПС: Неслихан Хамидова. 

От ВОЛЯ: Биляна Лазарова и от коалиция „Демократична България 

– Обединение”: Дориана Георгиева Иларионова. 

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. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Димитров. 
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Чухте предложението на докладчика. 

Имате ли други предложения? 

Колега Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, моето 

предложение е на мястото на Красимира Димитрова маркова от 

„Обединени патриоти” да бъде назначена Биляна Тодорова Лазарова 

от ВОЛЯ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще помоля колегата докладчик, 

въпреки че коректно докладва – да повторите така, както е изпратил 

протокола областният управител на област Търговище, 

предложенията, както са се заявили за председателско, секретарско 

място и съответно за заместник-председатели. Отново да ги чуем 

преди гласуването. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Така, както е направено 

предложението, взети са предвид и мненията на всички участвали. 

Повечето от тях се въздържат да изразят мнение, но в самия 

протокол областният управител е направил предложението, каквото 

съобщих, с особеното мнение на представителя на ВОЛЯ. Особеното 

мнение е несъгласие.  

Повтарям ги. Председател: Диана Игнатова, заместник-

председател: Тодор Тодоров от ГЕРБ; заместник-председател: 

Красимира Димитрова Маркова от „Обединени патриоти”; секретар: 

Дениз Мустафов Хюсниев от ДПС. 

Членове от ГЕРБ: Десислава Стойкова; Людмил Иванов; 

Маринела Първанова… 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Димитров, попитах Ви, по-

прост въпрос е – дали ръководният състав на тази комисия за 

председателското място кой упълномощен представител на коя сила 

е направил искане, просто за позициите да кажете, само за 

ръководния състав. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Още веднъж. Диана Игнатова  – 

БСП. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тоест, искате да кажете, че само 

„БСП за България” са поискали председател. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, никой друг нищо не е 

предложил. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля, повторете и за другите 

политически сили как са направени исканията. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предложението на ГЕРБ е за Тодор 

Тодоров за заместник-председател. Красимира Маркова от 

„Обединени патриоти” е заместник-председател; секретар: Дениз 

Хюсниев е секретар. Това е предложение на ДПС. 

РЕПЛИКА: И Биляна Лазарова – на ВОЛЯ. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Втори път го казвам: има две 

предложения за заместник-председател, но ако се съди по протокола 

второто предложение е свързано с „особено мнение”, а не с 

предложението на… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Доколкото разбрах, колегата 

Димитров предлага ръководен състав на тази комисия да бъде 

председател от „БСП за България”, така както е поискано съобразно 

протокола; заместник-председатели от ГЕРБ и представител на 

„Обединени патриоти” и секретарското място да бъде заето от 

кандидата на ПП ДПС. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, така е. Това е. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви за яснотата, която 

внесохте. Аз ще подкрепя така предложения от Вас ръководен 

състав с оглед на това, че все пак съобразно броя на 

парламентарните групи считам, че ГЕРБ следва да заеме заместник-

председателското място, още повече „Обединени патриоти” – 

ирелевантен е фактът кой с кого е в коалиция, „Обединени 

патриоти” е също с по-голямата численост от представители в 

Четиридесет и четвъртото Народно събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Николов, 

заповядайте. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз имам въпрос към докладчика. 

Уважаеми колеги, има ли представени резервни членове по 

отделните партии? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, не довърших представянето. 

Има двама резервни членове от ГЕРБ, трима от БСП, един от ДПС – 

отбелязано кой трябва да бъде за секретар и кой за член, един от 

ВОЛЯ и един от „Демократична България – Обединение”. Между 

другото, има го в папката ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Госпожо Стефанова, Вие поддържате само на мястото на 

заместник-председателя, предложен от „Обединени патриоти”, да 

бъде предложен заместник-председател от ВОЛЯ, така ли? 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване на предложението на госпожа Стефанова. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 17 членове на ЦИК: за – 1 

(Кристина Стефанова); против – 16 (Александър Андреев, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Стефанова, не се приема Вашето предложение. 

Гласуваме така предложения състав на РИК в Двадесет и осми 

район – Търговищки. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 

(Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 

(Кристина Стефанова). 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Димитров, Решението е с № 2015-НС. 

Уважаеми колеги, връщам към точка пета от дневния ред. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

Точка 5. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. 

Уважаеми господин Председател, докладвам вх. № НС-22-19/3 

от 10 февруари 2021 г. Това е писмо, подаден е сигнал от господин 

К.          , че заявление, подадено  писмено от ДКП за Загреб се 

намира в списъка за Сърбия.  

Отново ще Ви предложа да препратим на „Информационно 

обслужване” за установяване, отстраняване на несъответствие и 

уведомяване на ЦИК. Протоколно решение за това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на пол на госпожа Ганчева. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Гласували 16 членове на ЦИК: за – 

16 (Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Имате 

ли друг доклад? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И продължавам само с още един 

доклад, който касае отново – госпожа Е. В. ни сочи, че                   

има някакво несъответствие за държавите Германия и 

Великобритания. Отново аналогичен доклад – да препратим на 

„Информационно обслужване” за установяване, отстраняване на 

несъответствие и уведомяване на ЦИК за резултата от извършената 

проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Ганчева. 

Процедура по гласуване. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Гласували 16 членове на ЦИК: за – 

16 (Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия 

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

Точка 9. Разни. 

Колегата Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като Ви 

докладвах получено писмо с приложена спецификация във връзка с 

изработката на удостоверенията за възлагане на изработката на 

удостоверенията за гласуване на друго място, както и на публичния 

регистър на издадените удостоверения. Прегледана е техническата 

спецификация. В общи линии, включително брой и разпределението 

съвпадат и с предишни избори. Посочени са основните изисквания 

към изпълнителя по отношение на хартията, формата и тиража на 

книжата, транспортирането. 

Допълнителните изисквания са с оглед на това, че следва да се 

подчини производството на Наредбата за условията и реда за 

отпечатване и контрол върху ценни книжа дотолкова, доколкото е 

строг контролът на издадените удостоверения за гласуване на друго 

място. Нито по техническите спецификации, нито по отношение на 

разпределението и общия брой на удостоверенията и на публичния 

регистър имаме бележки.  

Само ще отбележим, ние изпратихме на Министерския съвет 

приетото днес Решение № 2003-НС, ще го отбележим и в писмото, с 

което връщаме и съгласуване техническата спецификация, като 

посочим, че Централната избирателна комисия днес прие решение за 

определяне изискванията за единната номерация на удостоверенията 

и защитата на тези удостоверения за гласуване на друго място. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Солакова. 

Процедура по гласуване. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 

(Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колеги. 

С това закривам днешното заседание.  

Насрочвам утрешното заседание за 13,30 ч. с оглед 

подготовката и на всичките преписки по назначаването на районните 

избирателни комисии. 

 

(Закрито в 18,44 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Андреев 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенографи: 

Невена Чехларова 

 

Силвия Михайлова 

 

Катя Бешева 

 


