
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 287 

 

На 11 февруари 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е  н    р е д: 

 

1. Проект на решение относно условията и реда за участие на 

наблюдатели в изборите за народни представители, насрочени за 

4 април 2021 г. 

Докладва: Ивайло Ивков 

2. Проект на решение относно определяне на вида, цвета и 

размера на чувалите (торбите), в които се поставят за съхранение 

изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за 

поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването 

в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

 Докладва: Силвия Стойчева 

3. Назначаване състави на РИК. 

Докладват: Кристина Стефанова, Бойчо Арнаудов, 

Мирослав Джеров, Цветанка Георгиева, Таня Йосифова, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Силвия Стойчева, Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков. 

3а. Регистрация на партии/коалиции за участие в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

Докладва: Силвия Стойчева 

4. Доклад относно машинно гласуване. 

Докладва: Таня Йосифова 
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5. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладват: Катя Иванова, Мария Бойкинова 

6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

7. Отговори на въпроси на граждани. 

Докладва: Николай Николов 

8. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Таня Йосифова, Ивайло 

Ивков 

9. Разни. 

Докладват: Кристина Стефанова, Таня Йосифова, 

Димитър Димитров, Мария Бойкинова, Силва 

Дюкенджиева, Александър Андреев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 14,20 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 11 февруари 2021 г. 

Виждате във вътрешната мрежа дневния ред, който включва 

освен двете принципни решения и основната точка – „Назначаване 

състави на районните избирателни комисии”. В нея са включени 



3 

онези от вас, които предварително са заявили, разбира се, в тази 

точка могат да се включат и всички останали, тъй като, знаем, че до 

утре е срокът за назначаване на районните избирателни комисии.  

Някой друг желае ли да се включи? Колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Господин председател, моля да 

определите нова точка в дневния ред „Регистрация на партии и 

коалиции”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, това 

ще е: т. 3а. Регистрация на партии и коалиции. 

Колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Уважаеми господин председател, моля да 

ме включите като докладчик и в т. 3, защото не се намирам. Станало 

е недоразумение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включвам Ви в 

точка „Назначаване на районни избирателни комисии”. 

Други колеги? Колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да ме включите в точката „Доклади 

по дела, жалби и сигнали”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включвам Ви, 

колега Бойкинова. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин председател, да ме 

включите в точка „Разни” – ще се включа с кратък доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други желаещи? 

Ако няма, процедура по гласуване, колега Баханов. 

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

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колегите, които не са в момента в залата, си подготвят 

преписките и са долу във връзка с регистрацията на партии и 

коалиции, тъй като и там срокът тече до 17 февруари 2021 г. 
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Започваме с точка първа от дневния ред. Колега Ивков, 

заповядайте.  

 

Точка 1. Проект на решение относно условията и реда за 

участие на наблюдатели в изборите за народни представители, 

насрочени за 4 април 2021 г. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Уважаеми колеги, утре е крайният срок по 

хронограма, а така също и по Изборния кодекс, за приемане на 

принципното ни решение относно условията и реда за участие на 

наблюдатели, поради което вчера го качих във вътрешната мрежа. 

Сега с малки, но съществени поправки, можете да го намерите в 

папка с моите инициали за днешното заседание. Предлагам ви да 

започнем обсъждането му, като решението до голяма степен повтаря 

решението от предишните парламентарни избори, което не означава, 

че не трябва да го гледаме внимателно.  

Обръщам ви внимание на т. 14.10 и т. 14.11 – те са подчертани 

с отделни текстове, относно правата, скрепени с Изборния кодекс за 

наблюдателите. Позволих си да създам нов текст 14а във връзка и по 

повод обстановката, в която ще се произвеждат тези избори, каквато 

никога не е била с оглед пандемията от COVID-19. 

Също така текстът на т. 21, който съм подчертал, считам, че 

трябва да отпадне вече – имало го е в предходни избори, но съм го 

оставил за обсъждане.  

Другото са технически неща – сменил съм номерата на 

приложенията. Постарал съм се в три раздела: първият е 

определение, регистрация, заличаване, вторият е регистър за 

публикуване и удостоверения и третият, правата и задълженията на 

наблюдателите, съвместимост. Председателят да определи как ще 

водим дискусията.  

Право на избирателите, скрепено с Изборния кодекс, е да 

извършват одит и проверка на системите за машинно гласуване. 

Против съм всякакво ограничаване на скрепените със закон права на 

граждани и на длъжностни лица и изобщо на всички участници в 
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изборния процес. От друга страна, с оглед опита ми и опита на 

всички тук, не можем да не се съобразим и с реалността. Затова съм 

се постарал да дам една обща формулировка, че това ще става все 

пак след предварително съгласуване с Централната избирателна 

комисия, с Българския институт по стандартизация, Българския 

институт по метрология и Държавната агенция „Електронно 

управление”. Ако отидем още по-нататък, може би трябваше да 

разпиша и специални правила по график, но аз нямам готовност за 

това, мисля, че и Централната избирателна комисия няма готовност 

за това. Нека в принципното решение да има една сигнална 

лампичка – да знаят те, че не може просто да отиде всеки, когато 

иска, и множество хора да имат достъп до машините. Той ще бъде 

осигуряван при възможност на момента в зависимост от това колко 

заявили се има и с времето. Така си го представям аз. Същото важи и 

за печатницата – т. 14.11, тоест това са две от гарантираните 

възможности на избирателите по Закона техни права, които обаче 

трудно биха осъществили, ако няма график и координация с 

Централната избирателна комисия, с печатницата и с трите 

института – да не ги повтарям.  

Още в самото начало на т. 3.1 в общите положения е казано, че 

могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза и 

с предмет на дейност еди-каква си. Всяко принципно решение да се 

превръща своего рода в здравен протокол или нещо такова, но пък и 

за да неглижираме проблема, сякаш го няма. Ще приема, разбира се, 

всякакви поправки и допълнения, ако трябва, ще се разработи. Утре 

е крайният срок, затова се постарах днес да го внеса, още повече че и 

в следващите поне три решения – за застъпници, представители, ще 

бъде използван такъв подход, ако сега бъде приет, затова ви моля да 

обърнем внимание.  

Колегите имат и други проекти, които се готвят и в залата, за 

да може да чуе, който не е на екрана: „При осъществяване на 

функциите и упражняване на правата си наблюдателите се 

съобразяват и строго спазват Закона за мерките и действията по 
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време на извънредно положение и указанията за провеждане на 

изборния процес в условията на обявена епидемична обстановка във 

връзка с COVID-19 на Министерството на здравеопазването, както и 

указанията на ЦИК, РИК и СИК” – може би в изборния ден СИК, да 

допълним в тази насока. В противен случай, би трябвало решението 

да стане много тежко, защото ако ще преписваме тези правила, 

трябва да отнемат поне две, три страници още, а да не говорим, че 

няма все още протокол в окончателен вид, но ще има. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Дълго време 

разглеждаме самото решение. Има ли предложения по текстовете на 

т. т. 14.10 и 14.11, ако желаете, някаква редакция?  

Колегата Ивков е предложил редакция, но това задължение по 

силата на закона съществува по отношение на наблюдателите, 

разбира се, и по отношение на т. 14а, която ще си промени 

номерацията, нали така, колега Ивков?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам т. 21, която виждате в жълто, да 

отпадне. Предлагам да направим тези най-общи уговорки в т. т. 

14.10 и 14.11 – изпълнявайки задълженията си, да регулираме целия 

процес и възможно да спазваме правата на всички субекти в най-

голяма степен, когато това е обективно възможно, разбира се. Да 

останат текстовете на т. 14.10 и т. 14.11 така. Има скрепени със 

закона права, които ние не можем да отменим, каквото и да значи 

това, колкото и да е несъвършен законът. Ясно е, че те,  за да бъдат 

осъществени, трябва да се има предвид и обстановката, в която се 

намираме, сложността на процеса, а също така и други принципи 

относно машинното гласуване. Аз не си представям как, бидейки 

наблюдатели, всеки човек ще може да бърника в машината и да 

проверява каквото и да било, когато си пожелае. Моите уважения 

към законодателя, но считам, че това трябва да бъде канализирано 

много точно, но не мога да определя това сега, защото нито знаем 

колко ще са желаещите, нито ще знаем какви са възможностите на 

институциите, които са натоварени по чл. 213 с тази роля. Приемам 

за себе си, че старият термин „одит и проверка” е заменен с нов, без 
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да се влага ново съдържание, а именно „удостоверяване на 

съответствието”. В тази насока няма как да измисля към момента 

нещо друго, не съм способен да го направя, така че приемам 

всякакви предложения. Пак Ви казвам, това са правила, които ще 

влязат и за застъпниците. Имаме време до утре, затова се постарах 

днес да го внеса, но имаме и РИК-ове, имаме доста напрегната 

работа, имаме въпроси с машинното гласуване. Нека така да е 

разчета, че днес да намерим време да осъдим, да помислим, поне 

утре да е първа точка това решение. То се очаква с интерес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако нямате готовност, аз имам готовност 

да го приемем каквото го предлагам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, разбирам мотивите на 

докладчика, доколкото този текст съществува в закона. 

Законодателят в нито един момент не си постави задача да изясни 

съдържанието на това понятие не само в годините, откакто 

съществува този текст, а и сега, когато, приемайки изменение и 

допълнение в Изборния кодекс, възложи на държавни органи и 

институции да извършват удостоверяване на съответствие. В този 

смисъл ние в момента имаме едно одитиране, за което не знаем 

какви действия трябва да включва. Това, което е направил колегата 

Ивков, като вносител на Проекта на решение, е съобразно Изборния 

кодекс и неговите разпоредби да представи на нашето внимание 

един Проект на решение. И да го отложим, аз не виждам какво друго 

би могла да направи Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега 

Солакова. 

Има ли предложения за отпадане на тези текстове? Ако няма, 

ще го гласуваме в този му вид. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не съм направил предложение, защото 

не мога да измисля нещо.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз не съм направила предложение, 

просто казвам, че ще създадем проблем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Бойкинова, предложение по т. 14.10? 

Колеги, нека с оглед прецизиране на текста да го отложим за 

малко по-късно в заседанието. При всички случаи ще го разгледаме 

до края на заседанието, за да можем да се произнесем в срок и 

приемем решението.  

Благодаря Ви, колега Ивков, за представянето на решението. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред. Заповядайте, 

колега Стойчева. 

 

Точка 2. Проект на решение относно определяне на вида, 

цвета и размера на чувалите (торбите), в които се поставят за 

съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на 

кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при 

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

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, в папка с мои инициали под проектен 

номер 4597 може да се запознаете с Проект на решение относно 

определяне на вида, цвета и размера на чувалите (торбите), в които 

се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и 

размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на 

бюлетините при гласуването в изборите за народни представители 

на 4 април 2021 г. Посочени са правните основания, въз основа на 

които Централната избирателна комисия приема това решение. В 

точка първа са описани характеристиките, които следва чувалите и 

торбите да притежават, за да се поставят в тях изборните книжа и 

материали за съхранение, а именно цветът да бъде бял, от какъв вид 

материал да е въпросният чувал или торба, изискване за 

товароподемност и размери.  
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В т. 2 са посочени изискванията към кутиите, в които се 

поставят откъснатите отрязъци с номерата и бюлетините при 

гласуване с хартиена бюлетина, като в т. 3 е посочена възможност за 

общинските администрации, в случай че съхраняват кутии с 

размери, утвърдени с решение на ЦИК от произведени предходни 

избори, същите да могат да  бъдат използвани и в изборите за 

народни представители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате Проекта на решение за определяне на вида, цвета и 

размерите на чувалите (торбите) за съхраняване на изборните книжа 

и материали по отношение на техните размери – дължина, 

широчина, височина.  

Колеги, имате думата. 

Ако няма предложения, процедура по гласуване. 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 2016-НС. 

Колега Стойчева, имате ли друго? Нямате. 

Във връзка с въпросите, свързани с Проекта на решение на 

колегата Ивков и машинното гласуване, прекъсвам заседанието за 

30 минути. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия. 

Връщаме се към точка първа. Колега Ивков, заповядайте. 
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Точка 1. Проект на решение относно условията и реда за 

участие на наблюдатели в изборите за народни представители, 

насрочени за 4 април 2021 г. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, след кратко обсъждане съм 

съгласен с текста в т. 14.10 „извършва одит и проверка на системата 

за машинно гласуване...”, преписан едно към едно от Изборния 

кодекс и текстът, който виждате „след предварително съгласуване с 

ЦИК”, след институтите „съгласуването да бъде инициирано от 

организацията, която е предложила регистрираните наблюдатели”, 

защото към този момент те вече трябва да са регистрирани. За да 

можем ние с нея на централно ниво да се разберем с график и да 

направим всичко възможно Централната избирателна комисия да 

спомогне те да осъществят правата си, доколкото това е обективно 

възможно към всеки отделен момент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Колеги, т. 21 отпада от текста на решението. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Точка 21, която виждате, е на рестрикция 

от предишни години за допълнителни проверки. Предлагам да 

отпадне, просто е дадена за пълнота. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, имате ли други предложения? 

Колегата Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз предлагам да помислим върху т. 14.11 

дали да не остане точно текстът на Закона, а именно чл. 114, ал. 1, 

т. 12, че наблюдателите имат право да присъстват на всички 

останали етапи от изборния процес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако направим това, жълтият текст няма да 

отпадне, а ще отиде в друга точка и просто ще разместим 

номерацията. Неслучайно тук съм го поставил, защото това е 

другият деликатен въпрос – как ще се осъществи това право? 

КАТЯ ИВАНОВА: Няма го в чл. 114. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, но го има в закона под друга форма в 

чл. 114 – не очаквах този въпрос, т. 2, която в моето решение по-

нагоре, е пропусната, ако ви прави впечатление. Ако тук махнем, 

„включително при отпечатването” трябва да отиде в нова точка. 

Така че имам нещо предвид и считам, че систематично за решението 

и логиката му тук трябва да е. (Коментари извън микрофона.) 

Така е, само че аз мислех, че ЦИК ще съгласува с печатницата, 

а не Иван Петров, Драган Пенджурков или който и да е, и затова те 

съгласуват с ЦИК и всичко е под ръководството на ЦИК, доколкото 

се касае за отпечатването на бюлетини. Нещо повече, ако ще има 

такива посещения и печатницата ги допусне, знаем какви са мерките 

там, аз мисля, че ние трябва да командироваме там и член на 

Централната избирателна комисия, който, отделно от хората в 

печатницата, да следи да няма противозаконни действия спрямо 

бюлетините. Пак ви казвам, не е мястото в това решение да 

разпишем в пълнота как точно ще се осъществи. Достатъчно е да 

знаят, че ще бъдат осъществени тези права при спазване и на 

другите законови разпоредби и при обективна възможност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, във 

всички случаи при такова искане Централната избирателна комисия 

ще трябва да го съгласува с печатницата и нека този процес да 

остане в рамките на ЦИК, както е след осигуряване на допуск, което 

означава, че печатницата на БНБ ще има... 

ИВАЙЛО ИВКОВ: В такъв случай в т. 14.10 след 

„Централната избирателна комисия, която от своя страна съгласува 

с...” и изброяваме трите институции. Мисля, че това имахте предвид, 

колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Имах предвид т. 14.11 – ЦИК и БНБ. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля колегата Бойкинова и колегата 

Иванова – явно е, че не са сигурни в това, което искат да кажат, да го 

казват само на микрофон, защото после се отричат от това, което са 

казали. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Моето предложение по т. 14.11 беше „след 

предварително съгласуване с ЦИК и Българската народна банка” – 

времето на посещението в печатницата с оглед осигуряването на 

допуск. Това беше моето предложение. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: С Банката не мисля да съгласувам времето 

на посещение в печатницата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата Иванова. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 4 (Бойчо Арнаудов, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Севинч Солакова); против – 11 

(Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева) 

Ако няма други предложения, процедура по гласуване на 

цялото решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – 1 (Катя Иванова) 

Решението е № 2017-НС. 

Колега Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, гласувах „против” не 

защото съм против да се приеме принципно решение, в което да се 

уреди статутът и правата, и задълженията на наблюдателите в 

изборния процес, а по отношение на това, че в част от текстовете 

имаме разписана неясна процедура, с което, считам, че ще бъде 

затруднена работата на Централната избирателна комисия по 

времето на активна кампания по повод предстоящите парламентарни 

избори. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега 

Иванова. 

Преминаваме към точка 3а. Заповядайте, колега Стойчева. 

 

Точка 3а. Регистрация на партии и коалиции. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, постъпило е 

заявление за регистрация от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ 

ВЪН!”, подписано от Мая Манолова и Николай Хаджигенов, 

представляващи коалицията, което е заведено в регистъра на 

коалициите за участие в изборите за народни представители на 

4 април 2021 г. под № 2 на 9 февруари тази година. Към заявлението 

са приложени: споразумение за образуване на коалиция за участие в 

изборите за народни представители за Народно събрание от 

4 февруари 2021 г. между партия „Движение 21”, партия „Движение 

България на гражданите” и Единна народна партия за образуване на 

коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!”, подписано от лицата, 

представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите 

в коалицията партии. 

Коалицията ще се представлява заедно от Мая Божидарова 

Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов.  

Представени са и удостоверения за актуално правно състояние 

на всяка една от участващите в коалицията партии, също така и 

удостоверение на Сметната палата за внесени от съответната партия 

финансови отчети за 2017-а, 2018-а и 2019 г., също за всяка от 

участващите в коалицията партии; образец от подписа на 

представляващия партия „Движение 21”; образец от печата на 

същата партия; образец от подписа на представляващия партия 

„Движение България на гражданите” и образец от печата на партия 

„Движение България на гражданите”; образец от подписа на 

представляващия партия „Единна народна партия” и образец от 

печата на партия „Единна народна партия”. Също така са 

представени и образци от подписите на представляващите коалиция 

„ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!” съответно два броя; преводно 
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нареждане от „Юробанк България” АД за внесен безлихвен депозит 

в размер на 2500 лв. по сметката на ЦИК в БНБ; удостоверение от 

„Юробанк България” АД за актуална банкова сметка на името на 

„Единна народна партия”, по която ще се обслужва предизборната 

кампания на коалицията, а също така имената и длъжностите на 

лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания. 

Представен е и списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 5507 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалицията.  

Заявено е и искане за отпечатване наименованието на 

коалицията в бюлетината по следния начин: „ИЗПРАВИ СЕ! 

МУТРИ ВЪН!” От протокол от 11 февруари 2021 г. от ГД ГРАО в 

МРРБ за извършена проверка на списък на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ 

ВЪН!”, се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, 

т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на тази коалиция. Налице са изискванията на 

Изборния кодекс, както и на наше Решение № 1961-НС от 27 януари 

2021 г. за регистрация на коалиция  „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ 

ВЪН!”за участие в изборите за народни представители на 4 април 

2021 г., поради което предлагам Централната избирателна комисия 

да приеме следното:  

„РЕШЕНИЕ 

Регистрира коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!” за 

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

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по 

следния начин: ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!” 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд в тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Стойчева. Виждате във 
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вътрешната мрежа подготвения проект за регистрация на 

коалицията. Имате ли предложения, изказвания? 

Колега Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз считам, че така 

изписаното наименование на коалицията противоречи на добрите 

нрави. Както всички знаем, добрите нрави са неписани правила, на 

които е придадено правно значение и които следват от приетите за 

валидни в обществото общи принципи и норми за добро поведение, 

тоест поведение не само законосъобразно, но и съобразено с етиката 

и морала. Считам, че това наименование е обидно за държавната 

власт и нейните институции. То уронва нейния престиж. 

Уточнявам обаче, че ще гласувам за регистрацията на 

коалицията, защото Централната избирателна комисия не даде 

указание, както следва от Изборния кодекс и от принципното 

решение, да се отстранят според мен тези нередовности и при това 

положение единственият вариант е ние да гласуваме регистрацията 

на тази коалиция. Чета и слушам възражения, че в Изборния кодекс 

няма такива изисквания. Това не е така! Както и в работно 

заседание, твърдя, че ние можем да приложим най-близкия  до тази 

нормативна уредба закон и това е Законът за политическите партии, 

който от своя страна препраща към Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, където в чл. 7, ал. 2 изрично е записано, че 

наименованието не следва да нарушава добрите нрави. Тоест аз 

считам, че Централната избирателна комисия не беше необходимо 

позитивно да урежда това изискване в своето принципно решение, 

тъй като, както казах, това са едни неписани правила, които следват 

от общия принцип на правото – да не се вреди другиму. Поради това 

считам, че ние трябваше веднага след приемането на документите да 

дадем указания в срок това наименование да бъде променено така, 

че то да съответства на добрите нрави. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други 

изказвания? 

Заповядайте, колега Ивков. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Под формата на реплика. Много съм 

изненадан от изказването на колегата Бойкинова не защото не съм 

съгласен с голяма част от него, не защото няма противоречие с така 

наречените добри нрави, не защото обижда държавната власт, а 

защото по принцип такова наименование за мен е неприемливо 

именно заради това, че нарушава добрите нрави. Не е ясно кого 

обижда. 

Щях да съм абсолютно съгласен, но съм много учуден, тъй 

като именно тя като вносител на принципното решение – колегата 

Бойкинова, гласува единствено „против”, след като ние близо час 

обсъждахме и далновидно председателят постави тези въпроси да се 

решат именно принципно, без да имаме предвид конкретен субект, 

който участва в състезанието, наречено избори. Тогава тя 

единствена беше против да слагаме такива рестрикции за позорящи 

имена, за имена,  които противоречат на добрите нрави и за 

собствени имена, когато трябваше принципно да решим този въпрос 

с решението,  което тя внесе като докладчик. Нещо повече, тя стигна 

по-далеч. Каза: никой не може да ги ограничи. Ако иска да си кръсти 

партията „свиня”, цитирам колегата Бойкинова от обсъждането на 

принципното решение, когато всички ние – повечето, знаехме, че 

може да има такива имена и искахме принципно отнапред да го 

решим. Ако ние бяхме постигнали консенсус в това отношение, то 

тогава това решение щеше да подлежи на обжалване в тридневен 

срок и ако влезе в сила, тези рестрикции щяха да са налице и да 

можем да откажем регистрация с подобни наименования. Сега, 

считам, че не можем с широката аналогия,  която тя току-що очерта 

и сами се поставихме в такова положение. При това положение аз 

също, ако са наред всички други условия за регистрацията, ще 

гласувам за регистрацията на коалицията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Бойкинова – дуплика. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Първо, уважаеми  колеги, в работно 

заседание ние обсъждахме единствено и само в наименованието да 
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не се съдържа физическо лице. Аз като докладчик казах, че, колеги, 

ако напишем, че не може да се съдържа наименованието на 

физическо лице, трябва да изброим и всички останали хипотези, 

поради което се противопоставих като докладчик да не пише какво 

не може да съдържа наименованието на физическото лице. Никой от 

вас, колеги – има официален протокол, не направи предложение 

наименованието да не нарушава добрите нрави, включително и аз не 

съм го направила, но и колегата Ивков не направи. Напротив, на 

работно заседание той се интересуваше единствено може ли 

„Демократична България” да се съдържа в името. Каза: „Тогава съм 

спокоен, всичко друго може да се обсъжда”. Така че няма какво да 

спорим кой какво е казал, защото има протокол от официалното 

заседание, не от работното, на който протокол аз съм гласувала 

„против”, всички други колеги гласуваха „за” направеното 

предложение. Не считам, че тук е моментът сега да обсъждаме кой 

какво е казал и защо в принципното решение не е уредено. Казвам 

ви не е задължително добрите нрави позитивно да бъдат уредени, 

тъй като това произлиза от общия принцип да не се вреди другиму, и 

няма никаква пречка ние в  това регистърно производство да 

направим преценка дали едно наименование нарушава добрите 

нрави или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Доколкото виждам, не се прави друго предложение освен това, 

което е направила колегата Стойчева. 

Колега Баханов, заповядайте за изказване. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, съгласявайки се изцяло с казаното от 

колегата Бойкинова в нейното изложение – изказване по същество 

при обсъждане на Проекта на решение, само ще допълня две 

изречения. Да, наистина отговорност за избраното име на 

определена коалиция носят съставляващите я партии и лицата, които 

я представляват. Това изцяло е тяхна отговорност. 
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Аз считам, че отговорностите на Централната избирателна 

комисия като държавен орган – наистина няма формални пречки, 

затова считам, че Централната избирателна комисия като държавен 

официален орган не може да официализира уличния език и жаргона 

на улицата, поради което аз ще гласувам „против”. Само уточнявам, 

че става въпрос за втората част на наименованието на коалицията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Баханов. 

Не виждам други желаещи да се изкажат. 

Процедура по гласуване на решението, предложено от 

колегата Стойчева. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров) 

Колега Стойчева, Решението е № 2018-НС. 

С това давам 15 минути почивка за дезинфекция  и 

проветряване на залата, след  което ще продължим с другите точки 

от дневния ред. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Преминаваме към точка осма. Колега Солакова, заповядайте. 

 

Точка 8. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в електронната 

система са генерирани предпечатните образци на бюлетините. Днес 

извършихме проверка в Централната избирателна комисия. 
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Предлагам ви да изпратим писмо до всички общински избирателни 

комисии с копие до печатницата на БНБ и копие до Демакс Ди Пи 

Ай, с което да уведомим общинските избирателни комисии, при 

спазване на изискванията на решението за осъществяване на контрол 

в срок до 14 февруари включително да одобрят предпечатните 

образци, за което да ни изпратят уведомление. Заедно с образеца на 

бюлетина да одобрят и тиража съобразно с броя на бюлетините по 

договора между печатницата и съответната община. Писмото е във 

вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Солакова. 

Чухте предложението на госпожа Солакова. Има ли други 

предложения?  

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Проект на писмо до ГД ГРАО и до 

„Информационно обслужване” за проверка с приложение. Моля да 

го видите във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване изпращането на писмото с 

приложението. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с оглед на получена 

информация от кмета на община Айтос за образувани две секции в 

Кметство Мъглен предлагам ви да допуснем корекция на страницата 

на Централната избирателна комисия в рубрика „Частични избори” 

на ред „брой избиратели по секции”, в община Айтос на село 

Мъглен – 36 и 49 секция със съответния брой избиратели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на протоколно решение за изменение 

на информацията,  която е качена, с оглед полученото писмо. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Колеги, тъй като във връзка с машинното гласуване, колегата 

Йосифова в момента я няма, минаваме към точка трета. Колега 

Стефанова, заповядайте. 

 

Точка 3. Назначаване състави на РИК. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от областния управител на област Добрич с вх. № НС-05-7\73 

от 4 февруари 2021 г. Писмото е качено във вътрешната мрежа в моя 

папка. Във връзка с проведените консултации представям протокол 

от 3 февруари относно назначаване състава на РИК. В протокола са 

представени предложенията от участващите партии и коалиции. На 

консултациите са участвали представители на всички парламентарно 

представени партии и коалиции, както и тези, които имат избрани в 

техните листи членове на Европейския парламент. 

От представената преписка се установява, че са спазени 

изискванията на Изборния кодекс, както и кандидатурите, които са 

представени, отговарят на условията съгласно Изборния кодекс. 
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На проведените консултации не е постигнато съгласие относно 

ръководния състав за назначаване на комисията. Във вътрешната 

мрежа е публикуван Проект на решение за назначаване на Районна 

избирателна комисия на Осми изборен район – Добрички. В 

консултациите предложенията на участниците са били: предложение 

на партия ГЕРБ за председател; предложение коалиция „БСП за 

България” за председател или секретар; предложение на ДПС  за 

председател или секретар; предложение на „Воля – Българските 

Родолюбци” за секретар; предложение на „Обединени патриоти” за 

заместник-председател. 

Предлагам ви за председател на Районна избирателна комисия 

в Осми изборен район – Добрички, да бъде назначена Цонка Велкова 

– ГЕРБ; заместник-председател – Руслава Гаврилова от БСП; 

заместник-председател Сюзан Рамис от ДПС; секретар – Диана 

Манева от „Воля – Българските Родолюбци”.  

Членове: от ГЕРБ – Атанас Вълков, Анита Атанасова, 

Александрина Маркова, Димчо Илиев, Илиана Момчева; от БСП – 

Илиан Върбанов, Кристина Костова-Хюсеин, Галина Тодорова; от 

ДПС – Ерхан Ибрямов; от „Обединени патриоти” – Светослав 

Узунов; от „Демократична България” – Диляна Василева. 

Към предложенията всяка една от партиите е предложила и 

резервни свои членове, които са оформени под формата на списък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Стефанова за 

разпределението на ръководството и членовете в Районната 

избирателна комисия. 

Колега Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз имам по-различно предложение за 

ръководството и най-вече за позицията „секретар”. Предлагам 

позицията „секретар” да бъде за Светослав Узунов от „Обединени 

патриоти” вместо Диана Манева, с оглед на това, че господин 

Узунов е юрист с дългогодишен опит и смятам, че е по-подходящ за 

тази позиция. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, от протокола 

на областния управител е видно, че предложението на „Обединени 

патриоти” е за заместник-председател на Светослав Узунов, който е 

предложен от коалицията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Да, това е абсолютно така, само че, 

както чух от предложението на колежката Стефанова, той не 

получава тази позиция и затова мисля, че позицията на секретар би 

го удовлетворила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте едното предложение – заместник-председателят, 

господин Узунов да бъде секретар. Така ли? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: По първоначалното предложение 

господин Узунов не получава заместник-председателската позиция, 

а получава позицията на обикновен член. Затова предлагам той да 

заеме позицията на секретар на мястото на предложената госпожа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: На мястото на 

госпожа Манева. 

Процедура по гласуване предложението на колегата Арнаудов. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 4 (Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Катя Иванова); против – 14 

(Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Има ли други предложения? Не виждам. 

Процедура по гласуване на решението, както е предложено от 

докладчика. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Бойчо Арнаудов) 

Госпожо Стефанова, Решението е № 2019-НС. 

Продължаваме с колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от областния управител на 

област Бургас с вх. № НС-07-7/27 от 8 февруари 2021 г. на ЦИК. 

Към предложението са представени протокол от 3 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 състав 

на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно 

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

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на 

ръководството и състава на Районна избирателна комисия във Втори 

изборен район – Бургаски, и затова ви предлагам Проект на 

решение, който се намира в моя папка на днешното заседание, с 

който ви моля да се запознаете. За пълнота на доклада само ще ви 

кажа, че предложението на областния управител Бургас, както казах, 

с № НС-05-7/27 също се намира в моя папка на днешното заседание. 

С него там ни казва, че партия „Атака” е уведомена за възможността 

за участие в консултациите и осъществяване на дебати в условията 
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на евентуалност, тоест да направят предложение за член на РИК – 

Бургас, но те не са се възползвали от тази възможност. Били са 

поканени с изрично писмо и въпреки навременното уведомяване, 

видно от съобщение за провеждане на консултациите, публикувано 

своевременно на интернет страницата на областна администрация – 

Бургас, партия „Атака” не е изпратила свой представител и не е 

взела участие в консултациите, проведени при областния управител, 

затова предлагам Централната избирателна комисия да назначи 

Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, 

в състав от 19 членове както следва: председател Елка Стоянова – 

ГЕРБ; заместник-председател Данаил Средков – „Обединени 

патриоти”; втори заместник-председател Емине Иляз – ДПС; 

секретар Георги Михов – БСП, и членове: Наталия Минкова, Иванка 

Кирязова, Силвия Желева, Пламена Апостолова, Силвия 

Полихронова, Таня Стоянова-Рангелова, Божан Божанов, Красимира 

Русева, Кина Шереметова, Любима Бургазлиева, Десислава 

Николова, Фатме Рамадан, Калина Манева, Диляна Маринчева и 

Христина Хаджиатанасова. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 

13 февруари 2021 г. и решението подлежи на обжалване пред 

Върховния административен съд чрез Централната избирателна 

комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Има приложен списък и с резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега 

Арнаудов за подробния доклад. 

Имате ли други предложения по разпределението и състава на 

Районната избирателна комисия? Не виждам желаещи. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 
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Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло 

Ивков) 

Колега Арнаудов, Решението е № 2020-НС. 

Продължаваме с колегата Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от областния управител 

на област Велико Търново с вх. № НС-05-7/21 от 5 февруари 2021 г. 

в Централната избирателна комисия. 

Към предложението са представени протокол от 4 февруари 

2021 г. за проведените консултации при областния управител за 

състав на РИК, заедно с направените предложения от участвалите 

партии и коалиции, както и приложените към тях документи. 

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени парти и 

коалиции, а също така и коалиции, които не са парламентарно 

представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския 

парламент от Република България. 

От така представената преписка се установява, че са спазени 

изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. 

Участвалите партии и коалиции са направили съответните 

предложения за състава на РИК, в които се съдържат изискуемите 

документи съгласно чл. 60, алинеи 3 и 4 от Изборния кодекс. Но на 

проведените консултации при областния управител не е постигнато 

съгласие между участниците по отношение на ръководството и 

състава на Районната избирателна комисия в Четвърти изборен 

район – Великотърновски. 

С оглед на изложеното и на съответните правни основания ви 

предлагам да вземем решение, с което да назначим РИК в Четвърти 

изборен район – Великотърновски в следния състав.  

Проектът за решение е в моя папка от днес под № 4588. 

Предлагам да вземем следното решение:  

„Назначава Районна избирателна комисия в Четвърти изборен 

район – Великотърновски, в състав от 15 членове, както следва: 



26 

председател – Десислава Стефанова Йонкова от ГЕРБ; заместник-

председател – Димитър Илиев Илиев – „Обединени патриоти”, втори 

заместник-председател Ирена Петкова Стасинопулу – БСП; секретар 

– Шенгюл Хасан Сармахмудова; членове – Красимира Илиева 

Петрова – ГЕРБ, Николина Красимирова Митова – ГЕРБ, Силвия 

Дечева Дечева – ГЕРБ, Илмира Мирословава Илиева – ГЕРБ, и Иван 

Илиев Илиев – ГЕРБ; Христо Здравков Ганев – БСП, Милка 

Любомирова Ламбева-Стефанова – БСП, Йоана Александрова 

Иванова – БСП, Икмал Юсеинова Джомова – ДПС, Христина 

Маринчева Хараламбиева-Йорданова – ВОЛЯ, както и госпожа 

Калина Недева Романова – „Демократична България”. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 

13 февруари 2021 г. и решението подлежи на обжалване пред 

Върховния административен съд в тридневен срок чрез Централната 

избирателна комисия”. 

Към така предложеното решение ви предлагам и списък на 

резервни членове, както е упоменат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Джеров. 

Имате ли други предложения? Ако няма други предложения, 

процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Господин Джеров, Решението е № 2021-НС. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател. 
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Колеги, докладвам ви Проект на решение за назначаване на 

Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – 

Монтана, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Монтана 

с вх. № НС-05-7/26 от 6 февруари 2021 г. Към писмото са 

представени протокол от 4 февруари 2021 г. за проведените 

консултации при областния управител за състав на Районна 

избирателна комисия, заедно с направените предложения от 

участвалите партии и коалиции и предложените към тях документи. 

На консултациите са участвали упълномощени представители 

на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и 

коалиции, участващи в Европейския парламент. 

От представената преписка се установява, че са спазени 

изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. 

Участвалите партии и коалиции са направили предложение за 

състава на Районната избирателна комисия. 

Към протокола са приложени 4 възражения и особено мнение 

на подписалите протокола от представители на политически партии, 

които не са съгласни с представения по-голям брой предложения за 

членове на комисията от страна на коалиция „Обединени патриоти”. 

На проведените консултации не е постигнато съгласие между 

участниците по отношение на ръководството на комисията и в 

частност на председател на комисията. 

Предвид изложеното и на правните основания, които виждате, 

предлагам ви Централната избирателна комисия да назначи Районна 

избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана, в 

състав от 15 членове: за председател Пламка Христова Григорова – 

ГЕРБ; за заместник-председател Камелия Александрова Илиева – 

БСП; за втори заместник-председател Борис Георгиев Иванов – 

„Обединени патриоти”; за секретар Румен Димитров Гоцов – ДПС, и 

членове: ГЕРБ – Валери Иванов Димитров, Петя Петрова Кирилова, 

Веселина Иванова Василева, Антоанета Йорданова Благоева, Надя 

Александрова Ангелова; БСП – Светлин Николов Лазаров, Георги 
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Александров Александров, Ивайло Иванов Георгиев; ДПС – Гергана 

Кирилова Милорадова; ВОЛЯ – Силва Трифонова Диковска; 

Обединение „Демократична България” – Александър Сократов 

Александров. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 

13 февруари 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Георгиева и направеното 

предложение относно ръководния и поименен състав на Районната 

избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана. 

Имате ли други предложения? 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може ли само да допълните освен 

Решение 1966-НС и Решение 1986-НС от 4 февруари на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Ако няма 

предложения, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Георгиева, Решението е № 2022-НС. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. Нямам друг доклад. 

Колегата Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

преписка във връзка с назначаване на Районна избирателна комисия 

в Десети изборен район – Кюстендилски.  

Постъпило е писмо от областния управител на Кюстендил. 

Видно от протокола имаме несъгласие относно ръководния състав, 

като несъгласието се... 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Йосифова, извинете, ще Ви прекъсна, къде е качен проектът? В 
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папката на колегата Йосифова от вчерашно заседание. Проектният 

номер е 4582. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имаме несъгласие по отношение на 

ръководния състав и приложено писмено възражение с особено 

мнение от страна на ПП „Движение за права и свободи”. Изтъкнати 

са мотиви във връзка с образованието на лицата, които се предлагат 

за председател.  

В тази връзка ви предлагам следния Проект на решение. На 

първо място, за председател на Районната избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски, Венцеслав Благоев 

Механджийски от ПП ГЕРБ със съответното ЕГН; за заместник-

председател – Десислава Миладинова Златкова от ПП ДПС; за втори 

заместник-председател – Силвия Йорданова Петрова от коалиция 

„Обединени патриоти”; за секретар – Симеонка Еленова Велкова-

Манова от „БСП за България”,  и членове: Диана Георгиева 

Джоглева-Стамболийска – ГЕРБ, Ивайло Радойчев Анастасов – 

ГЕРБ, Таня Каменова Атанасова-Здравкова – ГЕРБ, Десислава 

Василева Костадинова-Стоянова – ГЕРБ, Мария Георгиева Чомакова 

– ГЕРБ; Цветанка Емилова Харалампиева – „БСП за България”, 

Мария Димитрова Чочова – „БСП за България”; Надежда Иванова 

Станимирова – ДПС, Александра Колева – ДПС; Поля Василева 

Велинова – ВОЛЯ; Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – 

„Демократична България”. 

Също така предлагам на вашето внимание и резервни членове, 

както са предложени. Това е Проектът на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега 

Йосифова. 

Имате ли други предложения? Ако няма други предложения, 

процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Паскал Бояджийски, Севинч 
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Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Йосифова, Решението е № 2023-НС. 

Колегата Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

проведените консултации за назначаване на Районна избирателна 

комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, в 

Централната избирателна комисия е постъпило писмо от областния 

управител на област Перник – за протокола, с вх. № НС-05-7/24 от 

6 февруари 2021 г. Към предложението е представен протокол от 

проведените консултации на 5 февруари 2021 г., ведно с всички 

направени предложения от представителите на участвалите на 

консултациите парти и коалиции, както и приложените към всяко от 

предложението документи. 

Проектът на решение е в моя папка под № 4594. 

Консултациите са били публично оповестени на интернет 

страницата на областната управа. До всеки един от партиите и 

коалициите са били изпратени съответните уведомления, надлежно 

оформени. На консултациите са присъствали упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции, както и на коалициите, които имат избрани с техните 

листи членове на Европейския парламент.  

От цялата преписка, изпратена в ЦИК, се установява, че 

консултациите са проведени в съответствие с изискванията на 

Изборния кодекс. Представителите на участвалите партии и 

коалиции са направили своите предложения за състави на Районната 

избирателна комисия и са приложили изискуемите се документи. 

За пълнота на доклада искам да отбележа, че при 

провеждането на консултациите и в протокола е отразено, че 

упълномощеният представител на „Обединени патриоти”, който е от 

квотата на партия „Атака”, е направил предложения, но е приложил 

към тях непопълнена декларация, не е приложил пълномощно и това 

нещо изрично е отразено в протокола. В тази връзка след 



31 

пристигането на преписката в Централната избирателна комисия са 

дадени указания. Изпратено е съобщение на имейл адреса на партия 

„Атака” да се отстранят нередовностите и на днешна дата вече 

окомплектованите документи във връзка с предложенията на 

„Атака” са постъпили в ЦИК. В тази връзка в моя папка има 

протокол с вх. № НС-10-27-2 от 11 февруари 2021 г. 

На проведените консултации не е постигнато съгласие в 

хипотезата на чл. 60, ал. 11 от Изборния кодекс.  

Предложенията, които са били направени от участниците в 

консултациите, за председател са били предложения от ПП ГЕРБ, от 

„БСП за България” и от „Движението за права и свободи”. За 

заместник-председател е било направено само едно предложение от 

страна на ПП „Воля – Българските Родолюбци”. Направени са и три 

предложения за секретар от страна на „БСП за България”, от 

„Движение за права и свободи” и от „Обединени патриоти”. 

Проектът, който ви предлагам е: Централната избирателна 

комисия да назначи Районна избирателна комисия в Четиринадесети 

изборен район – Пернишки, в състав от 15 членове: председател – 

Надя Димитрова Боянова – ГЕРБ; заместник-председател – Лили 

Стефанова Риджалска – ПП „Воля – Българските  Родолюбци”; 

втори заместник-председател – Станислава Богомилова Стоянова-

Тодорова – „Обединени патриоти”; секретар – Станка Йорданова 

Рударска. 

Членове: от ПП ГЕРБ – Валентина Страхилова Генадиева-

Димитрова, Изабел Марселова Ангелова, Росица Милчова 

Рангелова, Румяна Николова Петрова, Светлана Кирилова Петкова; 

от БСП – Зоя Иванова Евтимова, Виолета Димитрова Тодорова, 

Снежанка Стефанова Йорданова; от ПП ДПС – Галина Радева 

Никодимова, Галина Цветанова Балканджийска; от „Демократична 

България” – Николай Димитров Цветков. 

Към преписката е приложен и списък с  резервни членове.  

Пропуснах да ви кажа в доклада, че към протокола на 

областния управител са приложени две особени мнения от 
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упълномощените представители на „БСП за България” и ДПС, като 

всъщност в подкрепа на своите кандидатури излагат аргументи защо 

техните кандидати следва да заемат съответните ръководни позиции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега 

Иванова, за подробния доклад. 

Виждате Проекта на решение, който е във вътрешната мрежа. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Иванова, Решението е № 2024-НС. 

Колега Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка трябва 

да има Проект за назначаване на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и седми изборен район – Старозагорски. Проектът е под 

№ 4580-НС. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Стара 

Загора, с което ни изпраща цялата преписка във връзка с 

проведените консултации при него, които са се провели на 

5 февруари 2021 г. от 11,00 ч. По принцип Районна избирателна 

комисия за Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, е 

17 членове, включително председател, двама заместник-

председатели и секретар.  

Квотата за ГЕРБ е седем членове; „БСП за България” – 5 ; ДПС 

– 2; „Обединени патриоти – 2, и ВОЛЯ – 1. Извън този брой 

„Демократична България” има право на 1 член, тоест стават четно 

число – 18, поради което партията с най-голям неоползотворен 

остатък, в случая „БСП за България”, има право на още един член и 

стават 19. 
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На проведените консултации са участвали всички 

парламентарно представени партии и коалиции, както и 

„Демократична България”. Предложението за председател е от ПП 

ГЕРБ и всички, участващи в консултациите, са се съгласили Теодора 

Иванова Крумова да бъде председател на Районна избирателна 

комисия в Двадесет и седми избирателен район – Старозагорски; за 

заместник-председател са направени две предложения: от ВОЛЯ и 

от „Обединени патриоти” за госпожа Десислава Атанасова Кънева. 

Постигнали са съгласие. За секретар предложения са направили 

„Движение за права и свободи” за господин Междну Бехчет  Халид 

и „БСП за България” за госпожа Велина Димитрова Атанасов. 

Не са постигнали съгласие по отношение на секретарското 

място. В тази връзка има приложени две особени мнения – на „БСП 

за България” и на „Движение за права и свободи” в подкрепа на 

своите предложения за секретарското място. 

Предлагам ви, тъй като има постигнато съгласие, 

председателят да бъде от ПП ГЕРБ; заместник-председателят да е от 

ВОЛЯ, за когото има направено предложение и съгласие; вторият 

заместник-председател да бъде от „БСП за България”, и 

предложението на ПП ДПС за секретар е за Междну Бехчет  Халид. 

Членове: Тонка Иванова Тачева – ГЕРБ, Надя Петрова Ралчева 

– ГЕРБ, Боряна Костова Желева – ГЕРБ, Десислава Генова Костова – 

ГЕРБ, Нина Цветкова Савова – ГЕРБ; Златина Минчева Йовчева – 

БСП, Милка Николова Кърпачева – БСП, Денчо Иванов Денев – 

БСП, Захари Велчев Даскалов – БСП, Петя Стойкова Александрова 

– БСП; Севинч Хамза – ДПС; Даниела Иванова Митева – 

„Демократична България”; Соня Пламена Тодорова – „Обединени 

патриоти” и Десислава Атанасова Кънева – „Обединени патриоти”. 

Мотивирам предложението си секретар на Районна 

избирателна комисия  – Стара Загора, да бъде господин Халид, 

който е дългогодишен секретар на всички избори досега, в които аз 

съм участвала. Считам, че същият има необходимите качества и 

опит. Госпожа Велина Атанасова от „БСП за България” също има не 
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по-малко опит в избирателни комисии, юрист е, но я предлагам за 

заместник-председател. Считам, че и тази длъжност заслужава 

уважение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодарим, 

колега Бойкинова. 

Колеги, чухте доклада на колегата Бойкинова. Имате ли други 

предложения? 

Колега Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Предлагам за заместник-председател 

Соня Пламенова Тодорова от „Обединени патриоти” на мястото на 

Кристина Петрова Хонгова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Арнаудов. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 3 (Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Ивайло Ивков); против – 14 (Александър Андреев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева). 

Не се приема предложението. 

Други предложения има ли? 

Процедура по гласуване на цялото решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Бойчо Арнаудов) 

Решението е № 2025-НС. 

Колега Бойкинова, продължете с другия доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, другият проект е 

относно назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и 
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девети изборен район – Хасковски. Постъпило е писмо от областния 

управител на област Хасково. Към предложението са представени и 

протокол за проведените консултации, ведно с направените 

предложения от участвалите парти и коалиции и приложените към 

тях документи. Видно от протокола на областния управител, на 

консултациите са участвали надлежно упълномощени представители 

на всички парламентарно представени партии, както и 

„Демократична България”. По принцип Районната избирателна 

комисия – Хасково, е с 13 членове. С участието на „Демократична 

България” става четен брой. Партията с най-голям неоползотворен 

остатък е ПП ГЕРБ, поради което тя става в 15-членен състав. 

На проведените консултации има предложение за председател 

да е предложението на ПП ГЕРБ; представителят на „БСП за 

България” се съгласява, както и другите, но предлагат техният 

представител да бъде секретар на Районната избирателна комисия. 

За секретар прави предложение „Движението за права и свободи”, 

поради което не е постигнато съгласие по отношение на 

секретарското място; за заместник-председател има само едно 

предложение – виждате го изписано, и то е на представителя на ПП 

ВОЛЯ. 

Предлагам председателят да бъде от ПП ГЕРБ, заместник-

председател –Ангел Панчев Ангелов от ПП ВОЛЯ, представителят 

на „БСП за България” е втори заместник-председател и секретар – 

представителят на ПП ДПС.  

Ще ви изчета имената: председател – Веселина Тенчева 

Иванова, заместник-председател – Ангел Панчев Ангелов  – ВОЛЯ и 

Татяна Стоянова Пальова-Господинова – „БСП за България”; 

секретар – Лейла Елмаз от ПП ДПС.  

Членове: Венелин Карев Челебиев – ГЕРБ, Добромир Коев 

Якимов – ГЕРБ, Георги Николаев Китов – ГЕРБ, Гергана Руменова 

Бояджиева – ГЕРБ, Аднан Али Адил – ГЕРБ; Ина Вескова Георгиева 

– БСП, Люба Маринова Спасова – БСП, Славея Георгиева 

Костадинова – БСП; Зекие Мурад – ДПС; Даниела Костадинова – 
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„Обединени патриоти”; Георги Красимиров Георгиев – 

„Демократична България”; Даниела Костадинова Мавродиева – 

„Обединени патриоти”. 

Искам да добавя, че „Обединени патриоти” са участвали с три 

предложения и тъй като те имат право на един член, предлагам това 

да бъде Даниела Костадинова Мавродиева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Бойкинова. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Защо предлагаме едната, а другите не от 

„Обединени патриоти”, какъвто е случаят? Имаме три кандидатури и 

предлагаме едната, но нито разбрах от кого е предложена, нито защо 

е предпочетена? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И трите предложение са от коалиция 

„Обединени патриоти”. В такъв случай считам, че Централната 

избирателна комисия, при условията на оперативна 

самостоятелност, от трите законосъобразни предложения може да 

избере всяко едно от тях и аз ви предлагам госпожа Мавродиева, 

която е икономист по образование и има опит в изборни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега 

Бойкинова. 

Други предложения? Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков) 

Колега Бойкинова, Решението е № 2026-НС. 

Колеги, за момент ще прекъсна разглеждането на РИК-овете и 

ще преминем към точка четвърта. Вече са подготвени писмата, 

които трябва да бъдат докладвани от колегата Йосифова.  
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Точка 4. Доклад относно машинно гласуване.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, ще започна доклада, 

първо, с преписка, която ви докладвах вчера за запознаване – в моя 

папка от вчерашното заседание ЦИК-06-6/32 от 10 февруари 2021 г., 

писмо от изпълнителя „Сиела Норма” АД във връзка с одобрения 

дизайн на смарт-картите, както и приемо-предавателен протокол и 

условия за конфиденциалност и извършване на одит. В тази връзка 

съм подготвила писмо с проектен номер 5169 до господин Веселин 

Тодоров – изпълнителен директор на „Сиела Норма” АД. Можете да 

се запознаете с текста на писмото. Ако имате някакви забележки, 

моля да ги обсъдим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По първото 

писмо, колега Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз предлагам да се добави, че 

задължението е да се предаде кодът най-късно до 10 февруари 

2021 г. Затова казвам, индивидуалният протокол е част от договора, 

а те имат срок най-късно до 10 февруари 2021 г. Да добавим това.  

Предлагам в следващия абзац да стане: условията, съдържащи 

се във Вашето предложение, наречено условие за конфиденциалност 

и извършване на одит – Приложение № 1 към приемо-предавателен 

протокол, в писмо изходящ номер еди-кой си, не са договорени и 

категорично изразяваме... За протокола да кажа, мисля, че там има 

печатна грешка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Йосифова, приемате ли бележките? Добре. 

Други предложения относно текста? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Кога трябва да бъдат 

предоставени и четирите машини? На коя дата? Написано е 

„необходимо е да ни предоставите”, но кога? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Мислех, че ще имам много по-

малко забележки, но с оглед на това, че видях и другите 

предложения... 
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Предлагам Ви да отговорим на всички писма, които са 

цитирани като входящи номера, в предложението за писмо на 

колегата Йосифова, но да дадем ясни отговори и на трите. 

Първо, искаме да им кажем, че не сме съгласни с 

предложените от тях условия. 

Второ, искаме да им кажем, че те са длъжни да ни предоставят 

изходния код и е трябвало да сторят това до 10 февруари 2021 г., и 

да го сторят утре, доколкото разбрах, в 15,00 ч. ще има среща с 

другите три институции и трето, да ни предоставят най-късно днес 

поисканите от Държавната агенция „Електронно управление” 

документи и информация. Към това писмо да приложим и писмото 

на Държавната агенция „Електронно управление” и приключваме. 

Цялото нещо да отнеме три абзаца на една страница с приложеното 

писмо от Държавната агенция „Електронно управление”. А те вече 

как ще си решават въпросите, които са поставени, и как ще ни 

предоставят четирите машини, си е техен проблем. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Ако такава е волята на Централната 

избирателна комисия, аз мога да взема от второто писмо абзаца, с 

който препращаме получените документи, които изисква 

Държавната агенция „Електронно управление”, да го включа в това 

писмо и само с едно писмо да изпратим до изпълнителя.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само че да се опишат и трите 

входящи номера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

обединяваме ли се да е едно писмо, в което да бъдат посочени 

всичките изходящи номера, на които те са ни изпратили и нашите 

входящи, и с тях да отговорим с едно писмо до „Сиела Норма” АД, а  

отделно ще бъде другото писмо, което върви за утрешната среща? 

Ако има такова разбиране, процедура по гласуване за 

изпращане на писмото. Текстовете ги има. С помощта на колегата 

Бояджийски ще бъдат обединени. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Другото писмо да бъде изпратено до всичките институции – 

Българския институт по метрология, до председателя на 

Управителния съвет на Българския институт по стандартизация и 

Държавната агенция „Електронно управление” за утрешната среща, 

като трябва да бъде описано, че става въпрос за утре – 12 февруари 

2021 г., петък, в 15,00 ч. Може би е добре долу да се пише и молба за 

потвърждение, тъй като срокът е кратък и би могло да не успеят. 

Колеги, процедура по гласуване изпращане на писмото. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължете, колега Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка във връзка със срещата, 

предвидена за утре от 15,00 ч., може да видите писмо с проектен 

номер 5170 с направените корекции – ще бъдат отразени. 

Колеги докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-6/35 от 11 февруари 

2021 г., което е постъпило от Държавната агенция „Електронно 

управление”. Във връзка с това докладвам, че в писмото до 

изпълнителя следва да изискаме посочените документи – вече го 

гласувахме. 

На следващо място, докладвам писмо от подуправителя на 

Българската народна банка, което е в отговор на наши запитвания 

във връзка със SWIT кода, в потвърждение на банковата гаранция и 

изготвеният проект, който е в PDF файл – писмо до БНБ. Моля да го 

погледнете. 
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Колеги, отлагам доклада. Ще го докладвам отново в 

утрешното заседание. 

Ако може да продължа. Също така в моя папка на запитване с 

вх. № НС-20-7 от 10 февруари 2021 г. – получили сме запитване от 

Българската национална телевизия във връзка с желанието им да 

поканят в сутрешния блок на БНТ изпълнителния директор на 

„Сиела Норма” АД – господин Веселин Тодоров, във връзка с 

машините за машинно гласуване и ако има възможност, да покажат 

на живо в предаването такава машина. Обръщат се към нас за 

съгласуване на такова участие. Мисля, че няма пречка. Ако смятате, 

мога да изготвя писмо, в което съвсем кратко да заявим, че не 

възразяваме на такова участие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В тази връзка 

предлагам да изпратим писмо, с което да поискаме да бъдат 

предоставени въпросите с оглед запитването, които ще бъдат 

обсъждани, след което ние ще преценим дали сме съгласни или не. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам за сведение и още 

едно в тази точка: предлагам ви проект на писмо 5173 във връзка с 

охраняването на машините. (Коментари встрани от микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

предлагам почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към: 

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Има думата колегата Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, с входящ № ПВРВ-08-1 от 

10.02.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от Софийски районен съд, 

Гражданско отделение, 167 състав, към което е приложено 

разпореждане от 1.02.2021 г. на председателя на състава, с което от 

нас се изисква в едноседмичен срок на основание чл. 192 от ГПК да 

представим в оригинал стр. 202 от списъка на избирателите, 
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подкрепящи регистрацията на ПП „Движение 21“ – ПП „НДСВ“ за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република 

България на 6.11.2016 г., като в разпореждането е упоменато, че 

делото е насрочено за 19.02.2021 г. В тази връзка Ви предлагам да 

изпратим поискания от нас оригинал на съда. Подготвила съм 

проект на писмо. 

Съораженията ми са, че писмото е адресирано до нас в 

качеството ни на трето неучастващо лице. В случай, че не изпълним 

рапореждането, освен глобата по чл. 87 от ГПК, носим и 

отговорвност пред страната за вреди. С оглед на това, че се 

предоставя оригинал, който най-вероятно се иска за назначаване на 

съдебно графическа експертиза, изрично съм упоменала, че след 

приключване на гражданското дело с влязъл в сила съдебен акт, 

молим незабавно да ни бъде върната оригиналната стр. 202 от 

посочения списък. (Шум, реплики.) 

Моля  да гласуваме протоколно решение за изпращането на 

това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Иванова – да гласуваме протоколно 

решение за изпращането на съответния документ от архива. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева  и Цветанка 

Георгиева), против – 1 (Севинч Солакова). 

Колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, с решение на 

Административен съд – София град, по жалба на Сдружение 

„Гражданска платформа” е оставена без  разглеждане жалбата на 

същото сдружение само по т. 1 от заявлението за достъп до 

обществена информация, изпратено до ЦИК, а в останалата част 

отменя мълчаливия отказ на ЦИК, израща ни преписката да 
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отговорим в частта по т. 2 до т. 5 от заявлението съобразно дадените 

в мотивите указания по тълкуването и прилагането на Закона в 14-

дневен срок от получаване на решението, тоест от днес. Решенето е 

окончателно.  

Ще подготвя отговор. Въпросите бяха свързани с 

дистанционното електронно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

 

Колеги, връщаме се към: 

Точка 4. Назначаване съставите на РИК. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папката с моите инициали има проект за назначаване на РИК – 

Ямбол. С вх. № НС-05-7/13 от 05.02.2021 сме получили писмо с 

преписка за назначаване на състава на РИК – Ямбол, като към 

писмото са представени съответните документи. 

Консултациите са назначени съгласно Закона. На 4.02.2021 г. 

има протокол. Провели са консултации при областния управител. По 

същество са постигнали съгласие за ръководния състав. Проблемът, 

нюансът са вътрешните противоречия в коалицията на Обединените 

патриоти. Тази коалиция има едно-единствено място. На 

консултациите са присъствали всички страни от тази коалиция със 

съответните пълномощници. Спорът върви по линия, че едните 

представители на коалицията предлагат за заместник-председател 

едно лице, представителя на „Воля” – част от тази коалиция, 

предлагат за член. Първоначално е предложен за заместник-

председател Стоян Дойчев от НФСБ, но там няма документи за 

дипломата и съответните декларации. Впоследствие обаче се 

получава писмо до областния управител за назначаване на Иван 

Димитров Кърцаков за заместник-председател от ОП със съответна 

диплома и декларации. 

От страна на „Атака” се предлага за член на тази комисия, 

която ще бъде в състав от 15 човека, Доника Панайотова-Цонева 
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съответно с висше образование. Спорът върви по линия на 

вътрешните взаимоотношения в тази коалиция. Поради това аз 

предлагам, както е изписан текстът на решението, за председател 

Екатерина Антонова Янева – ГЕРБ; за заместник-председател - Лора 

Алекова Каламерова – ДПС, за заместник-председател – Иван 

Димитров Кърцаков – ОП; за секретар – Мариана Георгиева 

Гърдева-Виденова – БСП; за членове – Драгомир Минков Димитров 

– ГЕРБ, Димитър Събев Събев – ГЕРБ, Ани Стефанова Канева – 

ГЕРБ, Емилия Георгиева Марчева – ГЕРБ, Симеон Иванов Симеонов 

– ГЕРБ, Станимир Петров Кискинов – БСП, Владимир Георгиев 

Стоев – БСП, Владимир Любенов Димитров – БСП, Мима Атанасова 

Атанасова – ДПС, Силвия Николаева Атанасова – „Воля”, и Нели 

Кръстева Стоянова – ДБ. 

Аргументът ми е да удовлетворим искането за заместник-

председател на Коалиция ОП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Чаушев. 

Други предложения имате ли? Ако няма, процедура по 

гласуване на проекта на Решение № 2027-НС, както е предложен от 

колегата Чаушев. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева  и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. 

Докладвам Решение за назначаване на РИК в 18 изборен 

район – Разградски. 

Постъпило е писмо от областния управител с вх. № НС-05-7/9 

от 5.02.2021 г. Към предложението е представен протокол от 

3.02.2021 за проведени консултации при областния управител ведно 
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с  направените предложения на участвалите партии и коалиции. 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 техните листи членове на Европейския парламент  от Република 

България.  

От преписката се установява, че са спазени изискванията на 

ИК за провеждане на консултации и участвалите партии и коалиции 

са направили предложение за състава. 

На консултациите не е постигнато съгласие между 

участниците по отношение на ръководството и състава на РИК в 

Изборен район – Разградски. 

Разгледах преписката, тя е малко странна, всички искат да 

бъдат председатели. Има само едно предложение за заместник-

председател. След като прецених какви са биографиите, предлагам 

следното: за председател – Хубан Евгениев Соколов – ГЕРБ, за 

заместник-председател – Силвия Наскова Великова (това е 

единственото предложение за заместник-председател), за следващ 

заместник-председател – Светлана Недялкова Неделчева – ОП; за 

секретар – Нергин Хюсеинов Хамдиев – ДПС. От стандартното 

разпределение за 15-членна комисия следват за членове: Ралица 

Костова Цветанова – ГЕРБ, Николай Инков – ГЕРБ, Мирослава 

Христова – ГЕРБ, Айсел Хасанова – ГЕРБ, Павлина Кившанова – 

ГЕРБ; от БСП – Савина Ангелова, Катинка Матеева, Иван Борисов; 

последните двама членове са Юмгюл Мухарем Ахмедова – ДПС, и 

Жоро Михайлов Чобанов – ДБ.  

РИК встъпва в правомощията си на 13.02.2021 г. Решението 

подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК в тридневен срок от 

обявяването. 

Има предложени шестима резервни членове. 

Предложението на ВОЛЯ, пропуснато при изписването, е за 

Даниела Николова Кушкова за член. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Беше добавено и предложението на Партия ВОЛЯ. 

Има ли други предложения за състава на РИК – Разград? Ако 

няма, процедура по гласуване на решение № 2028-НС. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото предложение е от 

областния управител на Ловеч, като е постъпило с № 05-7/8 от 

4.02.2021 г. Представени са протокол за предвидените консултации 

ведно с направените предложения. Участвали са надлежно 

упълномощените представители на всички парламентарно 

представени партии и коалиции, както и коалициите, които не са 

парламентарно представени, но имат избрани с техните листи 

членове на Европейския парламент. От представената преписка се 

установява, че са спазени изискванията, както и изискуемите 

документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК. 

Непостигнатото съгласие е свързано с настояването на ДПС 

да бъде назначена госпожа Фатме Моллова за секретар на 

Комисията, позовавайки се на нейния дълъг опит. След като 

прегледах преписката, предлагам в РИК в Единадесети изборен 

район – Ловешки:  за председател – Валентина Недялкова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Фатме Моллова – ДПС, заместник-

председател – Тихомир Лилов – ОП; секретар – Петко Петков – 

БСП; за членове: Дора Стоянова – ГЕРБ, Иван Арабаджиев – ГЕРБ, 

Йордан Василев – ГЕРБ, Петър Яшев – ГЕРБ, Ваня Иванова – ГЕРБ; 

от БСП: Десислав Гецов, Рени Миткова, Янко Грънчаров; от ДПС – 

Севдие Шефкат Кулаалиева; Снежина Петкова – ВОЛЯ, Клара 

Баросова – ДБ. 

РИК встъпва в правомощията си на 13.02.2021 г.  
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Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред 

ВАС чрез ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Димитров. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колко са предложенията на Коалицията 

ОП в случая в Ловеч? Ако има второ, чие е? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Има второ на „Атака”. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: На „Атака” или на Коалиция ОП, 

представлявана от представляващия „Атака”? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предложението, което съм 

направил, е на представляващия ОП. Второто предложение също е 

представено като предложение от ОП, но е подписано от Волен 

Сидеров, упълномощаването е от господин Сидеров. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: То за кое лице е? Защо не сте го взели 

предвид, а сте назначили другото? С какво той превъзхожда другия? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Като цяло са равностойни, единият 

е биолог, другият е инженер. Не мога да избера между тях. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: А стажът им в комисиите? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Стажът в този случай съм приел, 

че няма значение. Няма предложени данни. Предложеният от 

„Атака” е сам упълномощен и той е направил предложението за себе 

си. Предложил съм лицето Тихомир Лилов, а второто лице е Стойчо 

Ковачев. (Шум, реплики.) Освен това предложението, което 

господин Ковачев е внесъл за себе си, е за заместник-председател. 

Аз не открих такава възможност – да получи това място. Може да го 

обсъдим. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Каква беше изследователската дейност, че 

да не откриете такава възможност за единия, пък за другия да 

откриете? Къде е разликата? И двамата са от една коалиция. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Повтарям: едното упълномощаване 

е от господин Сидеров, другото е от двамата представители на ОП. 
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Така е написано пълномощното. Аз съм намерил разлика. Ако не сте 

съгласни, гласувайте „против”. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Считам, че доста несериозно се подхожда. 

Ако ще действаме така, дайте анблок да гласуваме всички комисии, 

както сте се разбрали, а не така високомерно да ми отговаряте, при 

положение че в доклада изобщо не казвате, че има две предложения. 

Единият човек е дългогодишен член на комисии и има опит в 

изборното право. Интересува ме другият отговаря ли на това, или не, 

за да си направя избора в конкретния случай как да гласувам и кого 

да подкрепя. Ако Вие не сте си прегледали преписката, това е друг 

въпрос. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Прегледал съм я, имената Ви казах, 

биографиите – доколкото е възможно. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам не за заместник-

председател, а за член другото лице, което е било член на 

комисиите, той е предложен от една от съставящите партии на 

коалициите, но не от името на коалицията, а от „Атака”. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Той е Стойчо Ковачев. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Другият е? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тихомир Лилов. 

Когато предлагате господин Ковачев за член, кажете на 

мястото на кого. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Доколкото разбрах, във Вашите преписки 

има много желаещи за председателски и заместник-председателски 

места, оставам на Вас. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Предлагам да гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предложението 

на колегата Ивков е като член на РИК, а не като част от 

ръководството, да бъде назначен представителят на „Атака”. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не на „Атака”, а на същата коалиция, но 

го предлагам заради опита му на ръководни длъжности в ОИК и в 

РИК. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение? Няма. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 2 (Ивайло Ивков и 

Кристина Стефанова), против – 15 (Александър Андреев, Бойчо 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева,  Таня Йосифова и Цветанка Георгиева). 

Моля да гласуваме предложения от колегата Димитров състав 

с проекта за Решение № 2029-НС. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева), против – 1 (Ивайло Ивков). 

За отрицателен вот, заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, гласува „против” в този случай, 

защото той е пример и за други преписки, не само при този 

докладчик, за негласното споразумение, което се получи: тези, които 

се предлагат от една от съставните части на Коалицията ОП, а 

именно от ПП „Атака”, да не бъдат назначавани от ЦИК. Много е 

плоско, тъй като те нямат представители в ЦИК. Гледа се не 

личността на предложените кандидати, поне това, което емпирично 

можем да видим – образование, опит, евентуално други качества, 

които да ни каже докладчикът и да мотивира предложението си, а 

кой кого предлага. Аз съм против този подход и се разграничавам от 

него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Продължаваме с колегата Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, в папка с моите 

инициали с проектен № 4599 може да видите проект на решение за 

назначаване на РИК в Пети изборен район – Видински. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Видин, 

от приложенията към което е видно, че на 4.02.2021 са проведени 

консултации при областния управител за състав на РИК. На 

консултациите са участвали надлежно упълномощени представители 

на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и 

коалиции, които имат избрани с техните листи членове на 

Европейски парламент. 

От представената преписка се установява, че са спазени 

изискванията на ИК, а също така, че на проведените консултации 

при областния управител не е постигнато съгласие между 

участниците по отношение на ръководството и състава на РИК в 

Пети изборен район – Видински. 

Направените предложения от упълномощените 

представители на партиите и коалициите са следните. Партия ГЕРБ е 

направила предложение за председател на РИК; Коалиция „БСП за 

България” – за секретар на РИК; партия ДПС – за секретар на РИК; 

Коалиция ОП – за заместник-председател на РИК; партия ВОЛЯ – 

също предложение за заместник-председател на РИК; Коалиция 

Демократична България – Обединение, също е направила 

предложение за заместник-председател на РИК. 

В консултациите е участвал и упълномощен представител на 

партия „Атака”, който прави предложение от квотата на Коалиция 

ОП да има член на РИК. 

 Към протокола има приложени две особени мнения на 

упълномощените представители на Коалиция „БСП за България” и 

на партия ДПС. В тях са мотивирани становищата относно 

позицията „секретар на РИК” и защо съответно представителите на 

Коалиция „БСП за България” и на ДПС би следвало да заемат тази 

позиция. 
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Предвид на изложеното дотук, предлагам 15-членният състав 

на РИК в Пети изборен район – Видински, ведно с председател, 

двама заместник-председатели, секретар и членове да изглежда по 

следния начин: Даниел Боянов Цветанов – председател от ПП ГЕРБ; 

заместник-председател – Ирена Петрова Николова – ДПС, 

заместник-председател – Калоян Росенов Живков – ОП; секретар – 

Соня Иванова Иванова – Коалиция „БСП за България”; членове: 

Цеца Венелинова Бонева – Ненкова, Пламенка Найденова Цветкова, 

Елеонора Валериева Петрова, Магда Иванова Костакиева, Миглена 

Атанасова Климентова – ПП ГЕРБ; Уляна Крумова Иванова, Веса 

Енчева Гидова, Маруся Стоянова Карова – предложение на 

Коалиция „БСП за България”; Наталия Димитрова Петрова – ПП 

ДПС; Захарин Иванов Захариев – ПП ВОЛЯ; Иван Цветанов 

Перчински – Коалиция ДБ-О. 

РИК встъпва в правомощията си на 13.02.2021 г. Решението 

подлежи на обжалване. 

Пропуснах да добавя, че към проекта на решение има 

предложени трима резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението, направено от колегата Стойчева.  Има 

ли други предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване на Решение № 2030-НС. 

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, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект на Решение е с 

№ 4592 и се отнася до назначаване на РИК в 26-и изборен район – 

Софийски. От постъпилото писмо на областния управител на 

Софийска област и приложения към него протокол е видно, че 

консултациите са проведени на 3.02.2021 г. Участвали са надлежно 
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упълномощени представители на парламентарно представени 

партии и коалиции, както и на такива, които имат избрани с техните 

листи членове на Европейския парламент. Спазени са изискванията 

на ИК. 

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение 

ръководството и състава на РИК в 26 изборен район – Софийски. 

Били са направени следните предложения от 

упълномощените представители на политическите партии и 

коалиции: ПП ГЕРБ предлага председател на РИК; Коалиция „БСП 

за България” предлага секретар, алтернативно, ако не бъде прието 

това предложение – председател на РИК; ПП ДПС предлага 

председател на РИК; Коалиция ОП предлага заместник-председател 

на Комисията; ПП ВОЛЯ предлага член, алтернативно – заместник-

председател на РИК; Коалиция ДБ-О предлага член на РИК. 

Предвид всичко изложено дотук предлагам следното 

решение: за председател да бъде назначен Димитър Тодоров 

Димитров – ГЕРБ, заместник-председател – Илия Богданов Белитов 

– ДПС, заместник-председател – Иво Димитров Митов – ОП; 

секретар – Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова – Коалиция 

„БСП за България”; и членове: Ваня Иванова Николова, Васил 

Цонков Василев, Мария Димитрова Вълканова, Стилиян Кирилов 

Димитров, Тодор Борисов Атанасов, всички предложени от ПП 

ГЕРБ; Лазарина Василева Бонева, Евелина Драганова Овчарова, 

Красимира Мирославова Дойчева, предложени от Коалиция „БСП за 

България”; Елеонора Георгиева Николова, предложена от ДПС; 

Михаела Методиева Димитрова-Влавиану – от ПП ВОЛЯ; и Явор 

Борисов Кичев, предложен от Коалиция ДБ-О. 

Към предложенията на политическите партии има и 

предложени резервни членове на РИК.  

Предлагам РИК да встъпи в правомощията си на 13.02.2021 г. 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Стойчева. Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Процедура по гласуване на Решение № 2031-НС. 

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, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов,  Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, ще Ви докладвам 

проект на Решение за назначаване на РИК – област Русе. 

Вх. № на постъпилото писмо с предложение  от областния 

управител на област Русе е НС-05-7/22 от 5.02.2021 г. 

Към предложението на областния представител е представен 

протокол от 05.02.2021 г. за проведените консултации при областния 

управител за състава на РИК в Русе. На консултациите са участвали 

надлежно упълномощени представители на всички парламентарно 

представени партии и коалиции, както и коалициите, които не са 

парламентарно представени, но имат избрани с техните листи 

членове на Европейския парламент  от Република България.  

На тази база РИК в Русе се състои от 15 членове. 

Има предложение от Коалиция ОП, от представител на 

ВМРО в коалицията за заместник-председател на РИК – Русе, за 

Александър Корфонозов. В консултациите участва и друг 

представител на Коалицията – на „Атака”, който е предложил за 

член от името на Коалицията ОП Иван Ганчев Маринов. Има две 

предложения за председател, направени в хода на консултациите, а 

именно – от ПП ГЕРБ и от „БСП за България”, като „БСП за 

България” предлагат едно лице и за председател, и за секретар на 

РИК. Има направено предложение за заместник-председател от ПП 

ДПС. Както казах преди малко, и предложение за заместник-
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председател от ОП. Алтернативно ДПС предлагат едно и също лице 

или за заместник-председател, или за секретар. 

Изготвил съм проект за решение, с което предлагам следния 

състав на ръководство и членове на РИК – Русе, а именно: 

представителят на ПП ГЕРБ – за председател; за заместник-

председател – представител на ДПС; заместник-председател – 

представител на ОП, предложен от ПП ВМРО. За секретар 

предлагам Милена Хинкова, която е предложение на „БСП за 

България”. За членове, както е по квотата, предлагам петима 

представители на ПП ГЕРБ; от БСП – четирима, от ДПС – един 

член; от ВОЛЯ – един; и от ДБ-О – един. Предложението на 

„Атака”, направено за член от името на Коалиция ОП, не го 

приемам. Давам превес на предложението, направено от 

представителя на ВМРО в тази политическа формация, тъй като 

посоченият от „Атака” Иван Ганчев Маринов, както те самите 

казват, няма абсолютно никакъв опит в изборни комисии. Затова 

предложението ми е за този състав на РИК – Русе, а именно: 

председател от ГЕРБ; заместник-председатели от ДПС и ОП – 

представител на ВМРО; за секретар – от „БСП за България”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, чухте предложението на колегата Баханов. 

Има ли други предложения? 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги, с уважение към предложението на ПП ГЕРБ за 

председател на РИК в Русенски изборен район Ви предлагам за 

председател кандидатурата на Милена Хинкова – една много силна 

кандидатура, с дългогодишен опит в избирателни комисии. 

Предлагам ръководния състав на тази РИК да бъде в следния състав: 

председател – Милена Хинкова – „БСП за България”, заместник-

председател – Шейнур Еюб – ДПС, заместник-председател – 

Александър Корфонозов – ОП; секретар – Николай Братованов – 

ГЕРБ. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Георгиева. Има ли други предложения? Не виждам. 

Процедура по гласуване на предложението на колегата 

Георгиева. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева), против – 1 (Георги Баханов). 

Моля колегата Баханов да изчете окончателния състав на 

РИК. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Окончателният състав след 

проведеното гласуване придобива следния вид: председател на РИК 

– Русе, е Милена Георгиева Хинкова – БСП; заместник-

председатели: Шейнур Мейсуд Еюб – ДПС, Александър Николаев 

Корфонозов – ОП; секретар – Николай Иванов Братованов – ГЕРБ; 

членове – петима от ГЕРБ: Борислав Венелинов Жечев, Стела 

Бончева Стоилова, Анелия Недкова Петрова, Миглена Маринова 

Ангелова и Стефан Атанасов Донев; от „БСП за България”: 

Екатерина Василева Зайкова, Десислава Петрова Дивчева, Яна 

Данаилова Бобева; член от ДПС: Елиз Фикрет Халил; от ОП отпада 

членът, остава едната квота за заместник-председател, която имат; 

Лиляна Александрова Владимирова – ВОЛЯ; Стефан Димов Бонев – 

от ДБ-О. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението за поименния състав.  

Процедура по гласуване на Решение № 2032-НС, при което 

председателят е от Коалиция „БСП за България”, а секретарят е от 

ПП ГЕРБ, Николай Братованов е секретар, а Милена Хинкова е 

председател. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви проект на решение относно 

назначаване на РИК в 20-и изборен район – Силистренски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Силистра с вх. № НС-05-7\12 от 05.02.2021 г. на ЦИК. То е във 

връзка с проведените консултации с политическите сили за състав на 

РИК. Заедно с писмото е приложен протокол от 4.02.2021 г. за 

проведените консултации заедно с всички направени предложения 

от участвалите партии и коалиции и приложените към тях 

документи. 

На консултациите са участвали представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции. Не е присъствал 

представител на Демократична България. Впоследствие 

допълнително с вх. № НС-11-12 от 08.02.2021 г. е постъпило 

предложение за член на РИК от Коалиция „Демократична 

България – Обединение“. 

На проведените консултации е постигнато частично съгласие 

между участниците по отношение на ръководството и състава на 

РИК. В какво се състои несъгласието?  

За председател е предложена Мариана Чобанова от ГЕРБ. Не 

е имало други предложения и участниците в консултацията са се 

обедини около това предложение. Освен това са се обединили върху 

предложението за заместник-председател Димитър Василев от ОП. 

На консултациите са присъствали двама представители на ОП – 

единият с пълномощно от ВМРО, другият – с пълномощно от 

„Атака”, като и двамата са предложили по един член. Не е 

постигнато съгласие за останалите ръководни места. Имало е три 
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предложения за секретар: Ели Тодорова от БСП, Севда Хюсеин от 

ДПС и Ивелина Антимова от ВОЛЯ. 

Предлагам Ви следния проект за решение: за председател на 

РИК да бъде назначена Марияна Чобанова от ГЕРБ; заместник-

председател да бъде Димитър Василев от ОП, тъй като за него има 

съгласие от всички участващи в Коалицията представители. За 

останалите две места предлагам Севда Хюсеин от ДПС да бъде 

секретар, а Ели Тодорова от „БСП за България” да е заместник-

председател. Предлагам тези две кандидатури за ръководните места, 

тъй като те са с по-голям опит от третата кандидатура на Ивелина 

Антимова от ВОЛЯ, която да бъде евентуално член на РИК. За 

останали членове на РИК предлагам: Йоана Антонова Колева, 

Ивелина Петрова, Росен Димитров, Марин Ботев, Цветанка 

Йорданова – ГЕРБ; Димитър Петров, Галина Павлова, Ивелина 

Николова – БСП; Вилдан Бошнак от ДПС и Димо Димов от ДБ-О. 

РИК да встъпи в правомощията си на 13.02.2021 г. 

Предложени са и резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Има ли други предложения? Ако няма, процедура по 

гласуване на Решение № 2033-НС. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в папката с моите инициали за 

днешното заседание виждате проект на решение за назначаване на 

РИК – Пазарджик. Там положението също е доста комплицирано. 

Има три предложения за ръководни постове. Едното предложение е 

на Демократична България за Иванка Василева Гатина, другото е за 

заместник-председател Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева от 
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ВОЛЯ и третото е за Емилия Танчева Мулешкова от ОП, крило 

ВМРО и НФСБ. В същото време за секретар има предложение за 

Стефан Йорданов Димитров от „БСП за България” и секретар 

Васвие Байрамалиева Мехмедова от ДПС. 

Моето предложение е да започнем според мен с безспорните 

неща. По предложението на Коалиция ДБ-О няма съгласие. Трябва 

да бъде отхвърлено, тъй като независимо от качеството на лицето 

коалицията, която предлага, няма парламентарно представителство и 

практиката на ВАС в това отношение е такава, че в случаите, когато 

няма постигнато съгласие за ръководните постове, а и изобщо, 

какъвто е и този случай, не могат да бъдат назначавани на 

ръководни постове представители на партии и коалиции, които не са 

парламентарно представени, а имат членове в Европейския 

парламент. Вярвам, че ще се съгласим, че Иванка Гатева отпада за 

заместник-председател. 

На следващо място бих дал предимство на предложението на 

ОП, изходящо от двете партии ВМРО и НФСБ за госпожа Емилия 

Танчева Мулешкова, не защото в сравнение с другата, предложена 

от същата коалиция, но от другия упълномощен от квотата на 

„Атака” Василка Димитрова мога да направя по някакъв начин 

преценка, че я превъзхожда като професионални качества, опит и 

т.н., но се запознах с особеното мнение и изразеното несъгласие от 

представителя на „Атака”. Точно него мисля да взема предвид, 

предлагайки Ви за заместник-председател предложението на ОП. В 

особеното мнение се изтъква много интересен аргумент. Тъй като 

другата от тяхната коалиция била предложена за заместник-

председател – госпожа Мулешкова, ако тя не бъде избрана за такава, 

то тогава счита за честно да се избере другата, която те предлагат за 

член. Те са заявили само за член. Те казват следното: „Моля в 

случай, че ВМРО не вземе заместник-председателското място, да се 

определи за член от „Атака”, а не от ВМРО, тъй като тяхното 

предложение за заместник-председател е като първо искане”. Да 

оставим, че не е логично, но след като я предлагаш за заместник-
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председател, е ясно, че ако не се приеме, става член. Мисля да Ви я 

предложа за заместник-председател и така ще удовлетворим и 

представителя на „Атака” в конкретния случай, ако моето 

предложение бъде прието. 

При това предложение отхвърлям представителите на ДБ и 

ВОЛЯ за заместник-председателски места, като аргументът ми е, че 

представителят на ОП очевидно има по-голям опит, поне житейски, 

от една страна, от друга страна, самата декларация на представителя 

на ВОЛЯ не е по образеца на ЦИК, но съдържа всички реквизити, но 

съдържа и много други и е стигнала до 6-7 страници. Приемам тази 

декларация. В нея има много информация, различна от нашето 

приложение, но предлагам да имаме и такъв подход. Ако бих 

гласувал за заместник-председател, не бих разчитал само на 

адвокатска кантора и на адвокат да ми подготви декларацията, а бих 

си попълнил правилната декларация. Това приемам като своего рода 

тест. 

При това положение аз предлагам за безспорен председател 

от ГЕРБ, тъй като никой друг не е заявил желание, той е със 

специалност „ Право”. Предлагам за заместник-председател Емилия 

Танчева Мулешкова от ОП – предложението на ВМРО. При това 

положение предложената Василка Георгиева Димитрова от 

Коалиция ОП от представителя на „Атака” следва да отпадне 

изобщо и като член, тъй като имат едно място. Комисията е от 13 

човека, явила се е ДБ, стават 14 човека, респективно 15 човека, за да 

не е четен броят на членовете. При това положение Иванка Василева 

Гатина от ДБ предлагам да отиде като член, тъй като няма да бъде 

заместник-председател поради изтъкнатите от мен аргументи, ако се 

съгласите. Остава да решим кой от двамата да е секретар на 

Комисията – Стефан Йорданов Димитров от БСП със специалност 

„Право” или госпожа Васвие Байрамалиева Мехмедова, която е със 

специалност „Мениджмънт”. Трудно ми е, не ги познавам, нямам 

критерии, по които да взема правилно решение, което да Ви 

предложа. Доколкото председателят е от ГЕРБ и е правист, може би 
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е хубаво секретарят да не е правист, да е с друга специалност. Който 

от двамата отпадне като секретар, Ви го предлагам за второто 

заместник-председателско място, макар че не е предложен за такъв. 

Обясних аргументите си защо другите две предложения за 

заместник-председателски места – на ВОЛЯ и ДБ трябва да отпаднат 

и едно се освобождава. 

Моето предложение в резюме: Антони Христосков Върбев – 

ГЕРБ – председател; заместник-председатели: Емилия Танчева 

Мулешкова – ОП, и Стефан Йорданов Димитров от „БСП за 

България”; секретар – Васвие Байрамалиева Мехмедова от ДПС; 

членове, както следва: от квотата на ГЕРБ: Сашо Асенов Гешев, 

Боряна Чавдарова Дунгарова, Мария Николова Николова, Виржиния 

Такова Ангелова и Красимира Спасова Пейчева, повече са, тъй като 

тази комисия от 13 става 15, най-големият неоползотворен остатък е 

на ПП ГЕРБ; от БСП: Васил Стефанов Мезов, Виолета Стефанова 

Ценова, Цветанка Иванова Христоскова; от ДПС – Али Ахмедов 

Чешмеджиев. При това положение към членовете трябва да се 

присъедини член от ВОЛЯ, като парламентарна сила, Атанаска 

Ангелова Пенчева-Балутева, която беше единият кандидат за 

заместник-председател, и Иванка Василева Гатина от ДБ. Това е 

моето предложение за състава на тази комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Ивков. Има ли други 

предложения? Не виждам желаещи за изказване. 

Процедура по гласуване на Решение № 2034-НС. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 
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Има ли други колеги по тази точка? Не. Утре ще продължим 

с нея. 

 

Минаваме към:  

Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-00-

47 от 11.02.2021 г. Той е във връзка с наш изходящ № НС-00-42 от 

10.02.2021 г. Поискали сме по сигнал на господин Б.    К.           

проверка, съответно отстраняване на несъответствието и 

уведомяване на ЦИК за резултата от извършената проверка от 

партньора ни, който поддържа електронната форма на заявлението 

за гласуване извън страната през интернет страницата на ЦИК. Сочи 

се, че беше извършена проверка, в резултат на която се установи, че 

е имало такава невъзможност, както е посочено. В момента 

несъответствието е отстранено. Докладвам го за сведение. 

Аналогичен доклад под вх. № НС-00-45 от 11.02.2021 г. във 

връзка с наше писмо с изх. № НС-00-39 от 10.02.2021 г. относно 

извършване на проверка и отстраняване на несъответствията по 

подаден сигнал до господин К. ни информират за             

установеното несъответствие и че към момента несъответствието е 

отстранено. Докладвам го за сведение. 

Във връзка с писмо до „Информационно обслужване” за 

извършване на проверка на посочени несъответствия във връзка с 

писмо, получено от работна група „Избори” въз основа на грама от 

посолството ни в Джакарта – Република Индонезия, с молба за 

съдействие и становище. Моля да се запознаете с вх. № НС-00-48 от 

11.02.2021 г., като отговорът от „Информационно обслужване” е под 

формата на въпроси. Ще помоля за работна група в тази посока. Сега 

Ви информирам за запознаване. 

С писмо НС-00-49 от 11.02.2021 г. отново ни информират от 

„Информационно обслужване” за извършената проверка въз основа 
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на наше писмо с изх. № НС-00-44 от 10.02.2021 г., като към момента 

несъответствието е отстранено. Докладвам за сведение. 

Колеги, докладвам вх. № НС-04-03-5 от 11.02.2021 г. Това е 

писмо от главен директор в МРРБ господин Иван Гетов на Дирекция 

ГРАО. По повод наше писмо за осигуряване на достъп той ни връща 

отговор. Моето предложение е да възложим на администрацията да 

изготви становище по така постъпилия отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Ганчева. Има ли други предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване на протоколно решение да 

възложим на администрацията изготвяне на становище във връзка с 

полученото писмо от господин Гетов. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, продължавам с доклада във 

връзка с организиране на изборите извън страната. 

Докладвам НС-04-01-9/5 от 11.02.2021 г., приложено ни е 

изпратена информация от български задгранични представителства 

по отношение на съгласие от приемащите държави. Знаете, тази 

информация се обобщава от нашите сътрудници и е на 

разположение ежедневно във вътрешната мрежа. Ще я вземем 

предвид при вземане на нашето решение по чл. 12. 

Колеги, докладвам писма с вх. № НС-22-160 от 10.02.2021 г. 

и НС-22-159 от 10.02.2021 г. Въпросите са във връзка с това, че е 

нарушение на личните данни публикуването на трите имена в 

списъка на потвърдените, съответно непотвърдените заявления за 

гласуване извън страната. Това са писма от различни заявители, но 

касаят един и същ проблем. Знаете, че ние публикуваме списъците 

за потвърдените и непотвърдените заявления за гласуване извън 
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страната въз основа задължението на ЦИК след извършване на 

проверка в ИК. Предвид на това считам, че това е задължение на 

ЦИК с оглед на ИК. Моля да го обсъдим и ако има други 

предложения, ако не, предлагам в този смисъл да се отговори на 

двете лица, които са ни сезирали за нарушение на личните данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, има ли други предложения от ЦИК във връзка с 

публикуваните списъци за съответствие или несъответствие, или да 

гласуваме писмо със съответен отговор? Няма. 

Процедура по гласуване на двете писма с един и същи текст 

до двете лица. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам с докладите, колеги. 

Сортирала съм писмата, за да не губя оперативно време на 

Комисията. 

По предмет на поставени въпроси. С вх. №№ НС-22-154 от 

10.02.2021 г. и съответно НС-00-31/1 от 9.02.2021 г. са зададени 

въпроси във връзка с изтекли лични документи и начина на 

гласуване. Тъй като беше обсъдено, че ще имаме принципна позиция 

за работна група и взимане под внимание и даване на отговор, след 

като бъде обсъдено в ЦИК, към момента ги докладвам за 

запознаване. 

Докладвам вх. № НС-00-33 от 10.02.2021 г., като от 

„Информационно обслужване” са ни пратили писмо, което сочи, че 

три писма от един и същи гражданин последователно са изпратени 

до support@cik.bg. Това е имейлът, на който се оказва помощ при 

подаване на заявления за гласуването извън страната в случай на 

затруднения на заявителите. Описаните в писмата проблеми и 
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въпроси се сочи, че не представляват технически проблем и затова 

ни ги препращат по компетентност. Въпросите касаят следното. 

Подадено е заявление за гласуване в чужбина от нашия уебсайт, но 

по-късно заявителят И. П. е осъзнал, че е направил грешка,          

която би искал да коригира. Сочат се конкретните места. Предлагам 

да изпратим стандартен отговор на господин И. П., че в            

случай, че се е заявил, той ще бъде включен в списъка за това място, 

но при гласуването извън страната за предстоящите избори няма 

пречка в удобно за него място, като бъде дописан в допълнителната 

страница след попълване на декларация по образец, Приложение 

№ 22-НС от нашите изборни книги. Предлагам отговор в този 

смисъл. Не предлагам преместване на заявлението, както той сочи, 

от едно място в друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Чухте предложението за отговор на господина. Процедура по 

гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-00-34 от 

10.02.2021 г. отново от съпорт ни е изпратен въпрос от заявител, 

който, доколкото се разбира от изложеното в имейла, се е 

регистрирал като заявител за гласуване, като е посочил посолството 

в Лондон да гласува, но понеже прави регистрация в Кардиф, ще 

може ли отново да си направи регистрация, за да гласува в Кардиф, 

понеже живее в Южен Уелс, понеже ще му бъде по-лесно и 

безопасно. Предлагам аналогичен отговор на предходния ми доклад: 

че може да гласува, дори да е подал заявление в изборния ден в 

удобно за него място, където има разкрита избирателна секция, след 
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като попълни Приложение № 22 – декларация по образец и 

съответно ще бъде дописан в списъка. Предлагам този отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Ганчева.  

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-00-35 

от 10.02.2021 г. Това отново е писмо, препратено чрез съпорт 

„Информационно обслужване”. Писмото е от господин К.         , 

който вчера ми се обади по същия повод и по телефона. Докладвам 

го за сведение на ЦИК. Въпросът касае Чехия. Господин К.         

сочи, че на сайта на ЦИК забелязва такива държави, за които 

фигурира възможност да се добавят допълнително секции извън 

ДКП. Констатира също, че има държави, където тази възможност 

липсва. В конкретния случай визира Чехия, където според 

съобщение на сайта на МВнР ще може да се отвори секция 

единствено в посолството в Прага. Електронното заявление обаче 

дава възможност и някои други граждани вече са се възползвали и 

подават заявления за други градове. Сочи, че Чехия е попаднала в 

полезрението му. По телефона той разясни, че на сайта на МВнР 

имало информация, че Чехия е разрешила само за посолството да се 

организират избори. В тази връзка ще моля да препратим писмото за 

становище от МВнР да информира ЦИК. Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Ганчева за препращане с писмо на 

писмото на този български гражданин.  

Процедура по гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, продължавам с вх. № НС-

00-36 от 10.02.2021 г. Това отново е писмо, препратено от съпорт. 

Госпожа Т. М. сочи, че има проблем с две секции                                 

в Канада. В момента във формуляра на ЦИК съществуват две секции 

с наименованието „Свети Иван Рилски”, едната е изписана на 

кирилица, другата на латиница. Проблемът е, че в Канада има две 

секции с това име, едната е в Монреал, а другата е в Ниагара Фолс. 

Като организатор на секции получава запитвания как хората могат 

да се справят с това. Моли за разяснение и съвет как да се справят. 

Предвид на това, че предстои да се вземе решение по чл. 12 от ЦИК, 

Ви предлагам отново да изпратим за становище от МВнР с оглед на 

това, че ръководителите на ДКП познават как е по места, за да знаем 

дали да обединим местата или какво да направим, за да улесним 

заявленията, които подават чрез нашата интернет страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на госпожа Ганчева 

Процедура по гласуване за препращане към МВнР.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-00-37 от 

10.02.2021 г . отново чрез съпорт госпожа А. Т. ни                       

пише: „Уважаеми екип от ЦИК, отговорен за техническата 

поддръжка, изпращам няколко грешно изписани имена на населени 
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места в Германия, за които хората са подали вече заявления”. 

Колеги, има списък, както го виждате в писмото, който касае много 

места. Предлагам отново за прецизност при вземане на решението 

ни по чл. 12 да изпратим писмото на МВнР за становище по така 

направените предложения и евентуално за предприемане на някакви 

бъдещи действия от нас, като приложим съответно и това писмо. 

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Ганчева. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-22-174 от 

10.02.2021 г. лицето Александър пита: „Искам да попитам защо не 

мога да се регистрирам на cik@cik.bg”? Моля да го препратим на 

„Информационно обслужване”, за да установи причината, да 

съдейства и да ни уведоми. Моля за протоколно решение в този 

смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Ганчева.  

Процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-00-31/2 от 

9.02.2021 г. отново чрез съпорт ни е изпратен имейл от госпожа        

mailto:cik@cik.bg
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В. П. Отговорено ѝ е на единия технически въпрос относно мобилно 

устройство с операционна система iOS, но в другата част въпросът ѝ 

е свързан, че в списъка с държавите е само Великобритания. Няма 

опция за добавяне само на населено място, Северна Ирландия е част 

от Обединеното кралство –Великобритания и Северна Ирландия. Тя 

е избрала Великобритания и се надява да няма проблем. В тази част 

ни е известно, че ние с протоколно решение приехме да се 

параматризира списъкът на държавите, така както пристига и 

съобразно таблиците за съгласие на приемащите държави. Той беше 

предоставен на нашия партньор. Моля за протоколно решение за 

писмо за становище от МВнР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, под вх. № НС-22-168 от 

10.02.2021 г. се сочи от лицето Т. В., че има проблем с                 

подаване на заявление за гласуване извън страната. Моля за 

протоколно решение да препратим писмото на „Информационно 

обслужване” за проверка и съдействие на лицето, което иска да 

подаде заявление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на протоколно решение за 

препращане на „Информационно обслужване”. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С вх. № НС-22-153 от 10.02.2021 г. 

господин И. К. сочи, че живее в Испания и би желал да                   

участва в организацията на изборите там. Пита към кого да се 

обърне. Миналата година е преминал онлайн обучение на ОСС за 

наблюдение на избори и е на разположение да се включи най-

активно. Предлагам да препратим писмото за действия по 

компетентност на МВнР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на предложението за препращане на 

писмото към МВнР. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-22-148 

от 9.02.2021 г. Лице сочи, че има проблем с електронното заявление 

при подаването му на „Информационно обслужване” за проверка и 

съдействие. Предлагам протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева,  Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам информация с 

вх. № НС-04-01-8/13 за сведение и обобщаване. 

Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-00-31 от 9.02.2021 г. 

отново  чрез съпорт от господин Б. Ю. Въпросът касае, че            

Германия е ограничила възможността за създаване на секции. 

Единствено за 42 е поискано разрешение. Моля отново за становище 

от МВнР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Ганчева. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приключвам с докладването, 

колеги. Макар да има други доклади, считам, че  има достатъчно 

преписки с оглед крайния срок утре. 

Само да Ви информирам, че във вътрешната мрежа има 

справка, която се изготвя  и ежедневно ще бъде изготвяна от 

сътрудниците по отношение на държавите, които са дали и за които 

се чака разрешение и съответно за броя на постъпващите заявления 

от ДКП, както и чрез нашата интернет страница.  Днес към 10,00 ч. 

на нашата интернет страница бяха 13 934 заявления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря за 

информацията. 

Колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Колеги, предлагам моят доклад да 

мине за утрешното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Николов. 
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Преминаваме към: 

Точка 9. Разни. 

Колега Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с изтичащия 

срок за подаване на оферти по обществената поръчка за изготвяне на 

аудио и неаудиовизуални произведения предлагам да бъде назначена 

комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците в 

нея със състав: председател – Кристина Стефанова, член – Силвия 

Стойчева, член – Кристина Георгиева – външен експерт. (Шум, 

реплики.) Във вътрешна мрежа е изготвен проект на заповедта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението за състава на комисията във връзка с 

обществената поръчка, която следва в утрешния ден съгласно срока 

да бъде отворена в централизираната система. Трябва да одобрим 

състава на комисията и да се оправомощи председателя да разпише 

заповедта. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

По същата точка има думата госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Извинявам се, отново доклад, 

свързан с чужбина, но с вх. № НС-26 от 10.02.2021 г. Пишат ни с 

молба за съдействие за някои секции в Канада. Има проблем с 

изписването на имената. Сочат, че в Монреал има българско 

телевизионно предаване „Зорница” към местната канадска телевизия 

и всяка седмица имат излъчване и по канадски канали с повторения 

през седмицата. Предлагат и интервю евентуално.  
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Предлагам по отношение предложенията за изписване 

отново да искаме с писмо становище от МВнР с оглед прецизност 

при вземане на решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението – да бъде гласувано протоколно решение за 

изпращане за становище до МВнР.  

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, с това изчерпихме дневния ред за днес. Останаха някои 

преписки за утре, които не са спешни. 

Насрочвам утрешното заседание в 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 20,05 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Андреев 

 

СЕКРЕТАР: 

 Севинч Солакова 

 

Стенографи: 

 Стефка Аличкова  

 

Виржиния Петрова 


