
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 289 

 

На 15 февруари 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

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

народни представители на 4 април 2021 г. 

Докладват: Таня Йосифова, Катя Иванова, 

Ивайло Ивков, Таня Цанева 

1а. Решение относно публикуване на информация за РИК на 

интернет-страницата на ЦИК. 

 Докладва: Ерхан Чаушев 

2. Проекти на решения за промяна в състави на РИК. 

Докладват: Таня Йосифова, Мария Бойкинова, 

Йорданка Ганчева 

 3. Доклади относно машинното гласуване. 

  Докладва: Таня Йосифова 

4. Доклад относно разяснителната кампания. 

 Докладва: Кристина Стефанова 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

 Докладват: Катя Иванова, Мария Бойкинова, Ивайло 

Ивков, Николай Николов 

6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

 Докладват: Йорданка Ганчева, Паскал Бояджийски 

7. Отговори по въпроси на граждани. 

 Докладват: Николай Николов 
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8. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Александър Андреев 

10. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Николай Николов,  

Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Ерхан Чаушев, 

Цветанка Георгиева, Катя Иванова 

 

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. 

ОТСЪСТВАХА: Няма отсъстващи. 

 

Заседанието бе открито в 13,55 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията, и 

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 15 февруари 2021 г.  

Виждате във вътрешната мрежа публикуван проект за дневен 

ред. Има ли желаещи да се включат? 

Заповядайте, колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Господин председател, моля да ме 

включите в т. „Разни“ и малко по-късно – в регистрации на партии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Други? 

 Господин Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Господин председател, моля да ме 

включите с точка първа „Доклад по отношение на качването на 

информация и връзките с подстраниците на районните избирателни 

комисии“. Те са започнали работа. Мисля, че трябва да вземем 

решение от нашата интернет-страница гражданите да се запознават с 

работата на РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Записвам Ви като т. 1а – Решение относно публикуване на 

информация за районните избирателни комисии на интернет-

страницата на ЦИК. 

Други желаещи да се включат?  Господин Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Господин председател, моля да ме 

включите в т. 1 – регистрации на партии и коалиции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, 

включвам Ви,  господин Ивков. 

Други в тази точка ще има ли? Има ли други желаещи? Ако 

има, допълнително ще се включат в точката. 

Ако няма, процедура по гласуване на дневния ред. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Дневният ред се приема. 

Уважаеми колеги, преди да преминем към т. 1 и т. 2 от 

дневния ред давам думата на колегата Чаушев по т. 1а, а именно за 

решение относно публикуването на информация за районните 

избирателни комисии на страницата на Централната избирателна 

комисия. 

Колега Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, предлагам в лявата 

страна на нашата интернет-страница с булет да отворим още един 

ред, в който да пише „РИК“. При кликване върху „РИК“, веднага да 

се препраща по списък към отделните районните избирателни 

комисии, за които вече има изготвени подстраници, така, както сме 

го правили и преди. Понеже районните избирателни комисии 

започнаха работа, предлагам да се гласува това решение, за да могат 

нашите партньори от "Информационно обслужване" АД да 

извършат съответното препращане и програмиране, за да могат 

гражданите да имат от нашата първа страница директен достъп за 

работата на районните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Чаушев.  

Ако няма други предложения, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

Регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

Колега Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес можете да се 

запознаете с проект № 4603 относно регистрацията на партия 

Партия на зелените за участие в изборите за народни представители  

на 4 април 2021 г. 

Вече го докладвах в петък. Беше прието протоколно решение 

на нашето заседание от 12 февруари 2021 г. и бяха дадени указания, 

които са изпълнени – да се извърши промяна в заявеното за 
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отпечатване върху бюлетината наименование на партията. Както 

казах, това указание беше изпълнено на 13 февруари и при това 

положение смятам, че са налице изискванията на чл. 133 и чл. 129 от 

Изборния кодекс и на наше Решение № 1961-НС за регистрация на 

Партия на зелените за участие в изборите за народни представители. 

Описала съм и това обстоятелство - накрая на стр. 1 започва 

абзацът – и съответно изписването върху бюлетината съответства на 

заявеното. Мисля, че няма пречка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Йосифова. Виждате проекта на 

решение под № 4603. Има ли предложения по текста? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2052-НС. 

Преминаваме към доклад на колегата Иванова. Заповядайте, 

колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Ако може,  господин председател, да 

докладвам по-късно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

 

Точка 2. Проекти на решения за промяна в съставите на 

районни избирателни комисии. 

Колегата Бойкинова има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

предложение за промяна в състава на Двадесет и девети МИР-
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Хасковски от упълномощен представител на Коалиция 

Демократична България.  

Към предложението е приложена молба от  господин Георги 

Красимиров Георгиев, с която моли да бъде освободен от 

длъжността член на Районната избирателна комисия поради 

обективна невъзможност за изпълнение на задълженията – това 

посочва в молбата си. 

В предложението е посочено той да бъде заместен от 

посочения резервен член – Юрий Манолов. Има приложена 

декларация, съответно - диплома за висше образование. 

Поради това ви предлагам да освободим като член на РИК – 

Двадесет и девети изборен район – Хасковски, Георги Красимиров 

Георгиев и съответно да се анулира издаденото му удостоверение. 

На негово място да се назначи за член на РИК Юрий Борисов 

Манолов и да му се издаде съответното удостоверение, тъй като са 

налице изискванията на закона и решението на Централната 

избирателна комисия за състава на Районната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Бойкинова. Във вътрешната 

мрежа е качен и проекта на решение с проектен № 4609 за Двадесет 

и девети РИК – Хасковски. 

Има ли други предложения? Ако няма, процедура по 

гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2053-НС. 

Колегата Ганчева в момента не е в залата, колегата 

Йосифова – също. 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 
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Точка 4. Доклад относно разяснителната кампания. 

Колега Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали в подпапка 

„Обществена поръчка“ е публикувана документацията относно 

провеждане на обществена поръчка с предмет изготвяне на аудио и 

аудиовизуални произведения, клипове и други аудиовизуални и 

дигитални материали за провеждане на разяснителна кампания от 

Централната избирателна комисия за изборите за народни 

представители. 

В същата папка са публикувани и трите протокола на 

комисията, която със Заповед 2АД-12.02.2021 г. извърши подбор на 

кандидатите и участниците. 

В първия етап от подбора комисията отвори в така 

назначеното време – 12,00 ч. на 12.02.2021 г. – офертите на 

участниците. Това, което установихме, е, че по процедурата са 

кандидатствали двама участника – „Премиерстудио плюс“ ООД и 

„Адвер тех“ ООД. Публикуваната оферта на „Премиерстудио плюс“ 

се оказа, че не е декриптирана и комисията не можа да се запознае с 

нея.  

Съгласно чл. 9л, ал. 5 от Правилата за прилагане на Закона за 

обществени поръчки участници, които не са декриптирали офертите 

си в периода от изтичане на срока за получаване на оферти до 

обявената дата и час на тяхното отваряне, се отстраняват от участие 

на основание чл. 107, т. 5 от Закона за обществените поръчки. 

Комисията предлага да отстраним този участник, тъй като 

бяхме в невъзможност да се запознаем с тяхната оферта и 

продължихме нататък работата си. 

„Адвер тех“ ООД са представили техническо предложение и 

ценово предложение, което отговаря на изискванията и процедурата, 

която сме обявили. В техническото предложение са публикувани три 

идейни проекта така, както бяхме описали и в процедурата – идеен 
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проект за слоган – иконографика, идеен проект за видеоклиповете, 

които са предназначени за телевизиите и идеен проект за 

аудиовизуалните материали с участието на говорителите. 

Във вътрешната мрежа са публикувани предложенията на 

участника „Адвер тех“ ООД. Днес отново комисията заседаваше, 

като отвори ценовото предложение на участника „Адвер тех“. 

Ценовото предложение е 44 900 лв. без ДДС или с ДДС 53 880 лв., 

като ценовото предложение отговаря на изискванията относно 

документацията по обществената поръчка.  

В окончателния протокол на комисията сме предложили да 

бъде избран за изпълнител „Адвер тех“ ООД. 

Моля да бъде одобрена работата на комисията, както и 

Централната избирателна комисия да вземе решение за сключване 

на договор с „Адвер тех“ ООД и да упълномощим председателя на 

Централната избирателна комисия да подпише договорите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложенията на докладчика. Има ли нужда от отлагане на 

точката? Не. Колеги, други предложения? Други  предложения освен 

предложението на докладчика? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване одобряването на 

работата на комисията и съответно за сключването на договор, както 

и председателят на Централната избирателна комисия да подпише 

договора. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте,  госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-06-7 от 

15.02.2021 г. сме получили уведомление от електронната система 
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ЕДОП ЦАЙС за публикувана документация и обява за събиране на 

оферти за одобрената процедура в петък с предмет „създаване и 

реализиране на медия план в онлайн медии, таргетиране на 

потребители на Фейсбук, Инстаграм и Месинджър чрез публикуване 

на предоставени информационни материали от Централната 

избирателна комисия за разяснителна кампания“. 

Докладвам го за информация. 

Също така в процеса на работа на групата по разяснителна 

кампания искам да ви уведомя, че предстои да проведа телефонни 

разговори с телевизиите, за да ги поканим на среща. Допълнително 

ще ви кажа часа и деня, за да може всеки член от комисията при 

желание да присъства. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Текстът на поканата да се одобри 

също на заседание на ЦИК. Дори и да е покана, но тя трябва да е с 

еднакъв текст, който може и по телефона да се каже, но текстът 

трябва да е одобрен от ЦИК. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Добре, ще ви предложа текст на 

поканата до телевизиите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

 Госпожо Стефанова, имате ли друг доклад? Заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: „Във връзка с провеждане на 

разяснителна кампания за периода между 28 февруари и 3 април 

2021 г. ви каним в съобразено с нашия график време на среща за 

провеждане на преговори за организиране на разяснителна кампания 

специално за телевизиите БТВ, Нова ТВ и България Он еър и Фокус 

Нунти радио, на която да уточним график за излъчване на 

видеоклиповете, които ще бъдат предоставени от Централната 

избирателна комисия.“  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения по поканата? 

 Господин Ивков, заповядайте. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз считам, че първо трябва да решим, ако 

не сме го решили в мое отсъствие, въпроса дали изобщо ще каним 

търговски медии с техните тарифи или ще се възползваме само от 

Българска национална телевизия и Българско национално радио и 

собствените възможности на Централната избирателна комисия чрез 

нейния сайт. Преди да изпратим такава покана да преговаряме 

трябва да решим принципния въпрос. 

Аз предлагам освен по изключение – има вестници в 

чужбина – и с оглед цената ние да се ограничим в тази кампания 

само с Българска национална телевизия и Българско национално 

радио, за да спестим средства от бюджета и защото за мен е неясен 

ефектът от разяснителните ни кампании, така широко разгласявани в 

търговските медии. А техните цени, особено в даденото време, което 

е пик, не са никак за подценяване. 

Затова считам, че който иска да се осведоми, би могъл да го 

направи чрез националната обществена телевизия или чрез сайта на 

Централната избирателна комисия.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения освен предложението на колегата Ивков? 

Тъй като предложението на колегата Ивков е второ, няма друго 

предложение освен предложението на  докладчика и предложението 

на колегата Ивков, подлагам на гласуване предложението на 

колегата Ивков. 

 Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Емил 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Бойчо Арнаудов, Кристина Стефанова, 

Силвия Стойчева).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в такъв случай 

процедурите, които провеждаме, ще бъдат предназначени съгласно 
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протоколното решение, което взе комисията, единствено и само за 

БНТ и БНР. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад,  госпожо Стефанова, имате ли? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не бях разбрала какво е 

предложението. Моля за прегласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, моля, процедура по прегласуване на 

предложението на колегата Ивков клиповете да бъдат излъчвани 

само по БНТ и по БНР. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 5 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева); 

против – 11 (Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, и 

Цветанка Георгиева).  

Предложението не се приема. 

Уважаеми колеги, сега гласуваме предложението на колегата 

Стефанова – да бъдат поканени на срещата обществени телевизии с 

национален … 

Може ли,  госпожо Стефанова, на микрофон да формулирате 

предложението си? 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, Дарик радио е 

предвидено в групата на Нова телевизия, затова не го споменавам. 

Моето предложение е да поканим всички телевизии с 

национален обхват, както и радиата, с текста, който ви предложих за 

покана, за да проведем срещи относно преговори за излъчване на 

продукцията на разяснителната кампания в техните дружества. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли, 

колеги, други предложения?  
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Аз обаче правя предложение телевизиите с национален 

обхват да бъдат поканени чрез писмена покана, която да бъде 

гласувана от Централната избирателна комисия. 

Госпожо Стефанова, съгласна ли сте? Да, добре. Значи ще 

бъдат поканени с писмена покана. 

Сега гласуваме предложението на госпожа Стефанова. 

Моля, процедура по гласуване. 

Отлагаме засега тази точка. Ще бъде гласувана допълнително 

поканата, когато колегата Стефанова предложи поканата в писмен 

вид. 

Госпожо Иванова, имате доклад в точка първа – регистрации.  

Заповядайте,  госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днешно заседание е качен проект за 

решение относно регистрация на партия АБВ за участие в изборите 

за народни представители. 

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление 

за регистрация от партия АБВ, подписано от Румен Петков в 

качеството му на председател и представляващ партията, което е 

заведено под № 6 на 12 февруари 2021 г. в регистъра на партиите за 

участие в изборите за народни представители. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи: 

удостоверение за актуално правно състояние; удостоверение на 

Сметната палата; образци от подписи и печата на партията; 

платежно нареждане, издадено от „Банка ДСК“ АД за внесен 

безлихвен депозит на 08.02.2021 г., удостоверение, издадено от 

„Банка ДСК” АД, за актуална банкова сметка с посочена банкова 

сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; името и 

длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната 

кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 3168 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, 

като същият е представен и на технически носител. 
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 Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината по следния начин: ПП АБВ. 

От протокол за извършена проверка от ГД  ГРАО в МРРБ на 

списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, се 

установява необходимият брой коректни записи, тоест, спазена е 

разпоредбата на чл. 133, ал. 3,  т. 5 от Изборния кодекс.   

Поради това и на посочените правни основания ви предлагам 

да регистрираме партия АБВ за участие в изборите за народни 

представители  на 4 април 2021 г. 

Казах вече, че наименованието на партията следва да се 

отпечата в бюлетината като ПП АБВ. 

Решението подлежи на обжалване по предвидения в чл. 58 от 

Изборния кодекс ред. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Иванова. Има ли други 

предложения по регистрацията на Партия АБВ?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

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

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

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2054-НС. 

Колеги, други доклади?  Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви проект на 

решение относно регистрация на Партия МИР за участие в изборите 

за народни представители  на 4 април 2021 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „МИР”, 

подписано от председателя Симеон Славчев Славчев, заведено в 

нашия регистър под № 5 на 12 февруари 2021 г.  
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Към заявлението са приложени всички необходими 

документи: удостоверение за актуално правно състояние на 

партията, удостоверение от Сметната палата; образец от подписа на 

представляващия партията; образец от печата на партията; платежно 

нареждане; декларация с посочена банкова сметка; имената и 

длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите, 

както и списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 9438 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. 

От протокола на ГД „ГРАО” за извършена проверка се 

установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5, а 

именно за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партия „МИР“. 

Заявено е изписване на партията в бюлетината, а именно ПП 

МИР. 

Затова предлагам да регистрираме Партия „МИР“ за участие 

в изборите за народни представители. 

Решението подлежи на обжалване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. Колеги, чухте проекта на решение за регистрация на 

Партия „МИР“ за участие в изборите за народни представители. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2055-НС. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви проект на решение 

относно регистрация на партия „Възраждане“ за участие в изборите 

за народни представители  на 4 април 2021 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия 

„Възраждане”, подписано от председателя Костадин Тодоров 

Костадинов, заведено в нашия регистър под № 4 на 12 февруари 

2021 г.  

Към заявлението са приложени всички необходими 

документи: удостоверение за актуално правно състояние; 

удостоверение от Сметната палата; образец от подписа на 

представляващия партията; образец от печата на партията; платежно 

нареждане за внесен безлихвен депозит; удостоверение от банка за 

актуална банкова сметка; имената и длъжностите на лицата, които 

ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията, и списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис 

на заявени 3385 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. 

 Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, а именно ВЪЗРАЖДАНЕ. 

От протокола на ГД „ГРАО” се установява, че са спазвани 

разпоредбите на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс, като има 

наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партия „Възраждане“. 

Предвид изложеното ви предлагам да регистрираме Партия 

„Възраждане“ за участие в изборите за народни представители. 

Наименованието в бюлетината е ВЪЗРАЖДАНЕ. 

Решението подлежи на обжалване.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, чухте доклада на госпожа Цанева. Има ли други 

предложения по проекта на решение за регистрация на Партия 

Възраждане? 

Колеги, ако няма, моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2056-НС. 

Колеги, има ли други доклади в точката за регистрации на 

партии?  Не виждам други доклади. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред. 

 

Точка 2. Проекти на решения за промени в състави на РИК. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съжалявам, не съм се заявила за 

тази точка. Просто е техническа грешка. Но имам доклад, който пак 

е свързан с РИК. 

Колеги въз основа на писмо с вх. № НС-15-6 от 14.02.2021 г. 

от Районната избирателна комисия – 23. София, ни сочат, че е 

допусната техническа грешка в изписването на годината, когато 

встъпва в правомощия Районната избирателна комисия – вместо „13 

февруари 2019 г.“ да се чете „13 февруари 2021 г.“ 

Моля да гласуваме проект на решение, с който да допуснем 

поправка на тази техническа грешка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли друго предложение? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Решението се приема. 

Решението има № 2057-НС. 

Госпожо Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, аз също имам 

предложение за поправка на техническа грешка в изписването на 

името на секретаря на 10.РИК-Кюстендилски. 

Проектът е № 4615. Става въпрос за бащиното име на 

госпожа Симеонка Асенова Велкова-Манова. Вместо, както е 

написано „Еленова“, следва да се чете „Асенова“. 

Така че предлагам да отстраним техническата грешка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли друго предложение? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2058-НС. 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред. 

 

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

жалба от ПП АТАКА чрез Централната избирателна комисия до 

Върховния административен съд. С жалбата се обжалват решения на 

Централната избирателна комисия със съответните номера – 

виждате ги изписани: Решение № 2010, № 2011, № 2012, № 2013 до 

№ 2049 – това са 24 районни избирателни комисии с една обща 

жалба. 
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Мотивите са, че Политическа партия АТАКА има право на 

представителство в районните избирателни комисии, тъй като 

„съгласно чл. 359, ал. 1 от ЗЗД всичко, което е придобито за 

дружеството, е общо за съдружниците. Тази разпоредба е основната, 

чрез която е въведен принципът, че придобитите чрез НО права не 

принадлежат на самата НО, а на съдружниците в нея“. 

Много доводи има развити. Жалбата е от 10 страници. 

Можете да се запознаете с нея. Намира се във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Същата ще бъде окомплектована с 

преписките по 24-те районни избирателни комисии, чиито решения 

се обжалват, и изпратена във Върховния административен съд. 

Докладвам ви я за сведение. 

Също така ви докладвам и решение на Софийски районен 

съд – 110-ти състав, с което се отменя решение на Централната 

избирателна комисия, с което сме наложили имуществена санкция 

на БТВ груп, съответно осъдени сме за разноски. Виждате, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали има становище от 

главен юрисконсулт да не обжалваме горепосоченото решение. 

Виждате и мотивите. А те са именно, че актът е съставен в 

отсъствието на нарушителя, без да му бъде изпратена покана за 

явяването, както и, че са нарушени императивните правила на чл. 42, 

т. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, тъй като в решението, а така и в 

акта за установяване на административно нарушение липсва пълно 

описание на нарушението и обстоятелствата. Цитирано е само, че са 

публикувани предварителни резултати, без да се цитира в какво се 

състоят тези резултати. 

Предлагам да не обжалваме решението на Софийския 

районен съд по изложените мотиви в становището на главен 

юрисконсулт в Дирекция „Администрация“. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения? Няма. 
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Уважаеми колеги, моля, процедура по гласуване на 

предложението на госпожа Бойкинова да не бъде обжалвано 

решението на Софийския районен съд. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 6 (Георги 

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

Ганчева, Николай Николов).  

Нямаме решение.  

Заповядайте, господин Ивков, за обяснение на отрицателен 

вот. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах против, защото очаквам в 

такива случаи от докладчика малко повече информация, а не да ми 

каже: вижте, там има докладна записка. От месец близо чакам да се 

събере тази работна група, за да видим каква ще е практиката и на 

следващите избори. Ще налагаме ли изобщо наказания при това 

положение и в кои случаи. Поне членовете на група да се запознаят, 

а и да запознаем и другите с нашите предложения за решения – поне 

принципно, защото масово в съдилищата се отменят решения на 

Централната избирателна комисия. А в същото време освен 

ръководителя и юрисконсултите, които са изцяло на неговото 

разположение, другите дори членове на групата нямат точна 

информация за цялата практика на съдилищата в това отношение за 

това къде ние допускаме грешки, за да не ги повтаряме и в същото 

време започват да се присъждат и хонорари на страните, които 

вместо да понесат санкция за противозаконното си поведение черпят 

активи от това. 

Така че тези наказания стават абсолютно излишни. Апелирам 

няколко пъти групата да се събере, да се направи точен анализ и да 

се даде предложение на Централната избирателна комисия, но това 

не се случва. Изведнъж в зала се казва: това да не обжалваме, защото 
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имало докладна записка от юрисконсултите, без да се сочат ясни и 

точни мотиви за това кое да обжалваме и кое да не обжалваме и 

защо. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има 

решение на ЦИК да се обжалва решението на Софийския районен 

съд. Всъщност не, няма решение да се обжалва. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, решението се 

намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Ако не е 

прехвърлено в заседание от днес, то трябва да е в заседание от 

10.02.2021 г. и в доклада ви казах, че едно от процесуалните 

нарушения, които се твърди, че Централната избирателна комисия е 

допуснала, това е, че актът е съставен в отсъствие на нарушителя и 

мисля, че това е ясно за всички членове на Централната избирателна 

комисия. Няма решение, което да съм докладвала и това 

процесуално нарушение да не е допуснато. Има само едно-

единствено в обратна посока и ние се надявахме, че може да се 

обърне практиката на Административен съд – София-град. Но тя, 

напротив, не само че не се обръща, тя се затвърждава. Все повече 

решения потвърждават този извод на Софийския районен съд, 

поради което ви предлагам да не го обжалваме. И не само на това 

основание, но казах, че липсва ясно описание на нарушението. 

Тоест, не е достатъчно само да напишем, че са публикувани тези 

резултати от допитване до общественото мнение, но и точно да 

кажем кои са и какви са. А те не са описани в акта и това е 

нарушение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други 

предложения? 

 Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само за яснота! Не постигнахме съгласие 

за необжалване. Предлагам за яснота да се обжалва. Да гласуваме и 

да решим този казус. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване за обжалване на това решение. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Емил 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Бойчо 

Арнаудов, Мария Бойкинова).  

Предложението се приема. Има решение  за обжалване. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В такъв случай, колеги, в следващо 

заседание ще ви предложа проект за обжалване. 

Докладвам жалба от Мария Петрова Колева, председател на 

Политическа партия „Правото“. В нея тя сигнализира във връзка с 

подадените документи за регистрация на партията. 

Докладвам ви за сведение жалбата, тъй като документите са 

приети, отстранени са всички нередовности по приемането. Жалбата 

е и в оригинал, и по е-mail. Докладвам ви я за сведение. 

Също така ви докладвам и един сигнал, получен по 

електронната поща на Централната избирателна     комисия    от      

Б. К.,           която ни казва, че през седмицата в пощата си е 

намерила рекламни листовки на Политическа партия „Пряка 

демокрация“ и Сдружение „България за православна свята“. Казва, 

че „въпреки че все още не са регистрирани въпросните политически 

субекти за парламентарни избори и независимо, че няма апелиране 

за гласуване за тях, бих искала да попитам дали разпространението 

на листовките  е форма на предизборна агитация и нарушава ли 

правилата за водене на предизборна кампания“. 

Предлагам да приемем, че не се установява нарушение, тъй 

като предизборната кампания е един месец преди датата на 

насрочване на изборите, не е започнала. Едната листовка е на 

сдружение, другата е на политическа партия и действително нямат 
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призив за гласуване. Освен това още срокът за регистрация не е 

изтекъл. 

Предвид това ви предлагам да не установим нарушение. Да 

приемем, че не е налице нарушение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Таня Цанева); против –  (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Имам още една преписка и имам 

заявления от областния координатор на ПП ГЕРБ – Разград, който 

ни е приложил към заявлението решение на Разградския 

Административен съд  и Решение на Върховния административен 

съд, който го потвърждава. С влязлото в сила решение на Разград е 

осъдена Общинска избирателна комисия – Разград, да заплати на ПП 

ГЕРБ сумата в размер на 300 лв., дължими деловодни разноски. Към 

заявлението е посочена банкова сметка. 

Предлагам с едно писмо да отговорим на  господин Василев, 

областен координатор на ПП ГЕРБ – Разград, че на основание 

чл. 519, ал. 2 от ГПК следва да представи изпълнителен лист. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване текста на отговора. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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, Таня Цанева); против – няма. 
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Предложението се приема. 

 Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-22-6 от 12.02.2021 г. е постъпило 

искане от Ц. Н. Ц.                                         чрез         адвокат         К. 

Г.,         с което ни се представя в оригинал изпълнителен лист, 

издаден от Административен съд – Пловдив, по административно 

дело № 898/2020 г. и Определение на Върховния административен 

съд по адм. дело № 13118 от 2020 г., с което се претендират 

присъдените в полза на  господин                Ц. Ц.      суми. 

Изпълнителният лист е в оригинал с подпис и мокър печат. 

Към искането е приложено и пълномощно,               с което Ц. 

Н. Ц.                                       упълномощава                     адвокат К. Д. 

Г.            да получи вместо него по банковата си сметка всички суми, 

които са присъдени по делата. 

Като докладчик предлагам да изплатим дължимите суми, тъй 

като е налице влязло в сила решение, имаме оригинален 

изпълнителен лист, имаме и посочена банкова сметка, по която да 

бъдат преведени тези суми, като по отношение на изчислената 

законна лихва предлагам да възложим на нашето счетоводство още 

веднъж да я изчисли, преди да се формира окончателният размер на 

сумата по изпълнителния лист. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Иванова. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (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); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 



24 

 

Господин Чаушев, заповядайте за обяснение на отрицателен 

вот. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Искам да направя обяснение на 

отрицателен вот. В изпълнителното производство страна е едно 

лице. Не считам, че трябва да се превеждат суми на адвокати. 

Вътрешните взаимоотношения между процесуални представители и 

страната, която има право на едни пари, не касаят ЦИК. Би следвало 

парите да се преведат на лицето, посочено в изпълнителния лист. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам преписка с вх. № МИ-15-47 от 

12.02.2021 г. Това е уведомление, което докладвам за сведение. То е 

от ОИК – Септември. Приложено е в обемна преписка, но като цяло 

ни уведомяват, че със свое Решение № 246 от 08.02.2021 г. – трябва 

да е публикувано във вътрешната мрежа в папка с моите инициали – 

предсрочно са прекратили пълномощията на кмета на с. Ветрен дол 

Димитър Христосков. „Решението – казват те – е обжалвано, но на 

основание чл. 459, ал. 4. Обжалването не спира изпълнението. Преди 

влизането в сила на решението ще ви уведомим незабавно.“ 

Аз на този етап го докладвам за сведение. Те на два пъти не 

са му ги прекратили. Текло е производство пред съда. 

Административният съд е отменил решението, с което прекратяват 

пълномощията му. След това Върховният административен съд го е 

потвърдил и те сега са се съобразили и са взели Решение № 246. 

Макар и жалбата да не спира изпълнението, ние трябва да изчакаме 

да влезе в сила, защото спирането на изпълнението и влизането в 

сила са две различни неща, преди да предприемем необходимите 

действия, а именно да предложим на президента на Републиката 

частичен избор. Но след като влезе в сила решението. Затова на този 

етап го предлагам за сведение на Централната избирателна комисия.  

Ако позволите, още един доклад. Не е свързан, но ще се 

възползвам от това, че съм дежурен днес и не зная кога ще ни 

извикат пак. Предлагам ви го за сведение. Ще го видите във 
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вътрешната мрежа в папка с моите инициали в PDF-файл. То е с вх. 

№ НС-10-38 от 14.02.2021 г. Много бързичък се надявам да е 

докладът ми. 

Светослав Съев, който се представя за председател на 

Политическа партия КОЙ – „Компетентност, Отговорност, Истина“ 

ни задава въпроса: „Няколко политически партии сме решили да 

участваме в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г. с име 

на Коалицията „Мутри – Сбогом“. Моля да ни дадете становище 

относно допустимостта за ползване на това име за коалицията.“ 

Централната избирателна комисия освен всичките си други 

функции е орган по регистрацията, а не орган за правни становища 

на някой, който се чуди какво да прави. 

Така че ви го предлагам за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли 

други предложения? Не виждам. Остава за сведение. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща!  В точката пета „Доклади по дела, жалби и 

сигнали“ ви докладвам постъпила жалба с вх. № НС-23-13 от 

14.02.2021  г. в 9,54 ч. от Национално сдружение „Народно щастие“. 

Сдружението обжалва решение на Централната избирателна 

комисия за регистрация на Коалиция с наименование „Изправи се! – 

Мутри вън!“. 

Жалбата е чрез Централната избирателна комисия до 

Върховния административен съд. Тя е кратка. Предлагам в този 

случай, както е обичайното, да се окомплектова административната 

преписка и да се изпрати по компетентност на съда, въпреки че 

жалбата е депозирана от лице, което очевидно няма правен интерес 

да обжалва подобно решение. Тя е в срок, защото е постъпила при 

нас, както казах, на 14 февруари, а самото решение беше прието на 

11 февруари. 

В тази връзка докладвам свързан доклад. Изглежда 

Сдружението „Народно щастие“ същото решение за регистрация на 
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коалицията е депозирало и директно във Върховния 

административен съд, което е в противоречие с правилата на 

Административнопроцесуалния кодекс и на Изборния кодекс в това 

число, но това е тяхно право, разбира се, в резултат на което с вх. 

№ НС-08-30 от 15.02.2021 г. е постъпило едно указание от страна на 

Върховния административен съд от ІV отделение – да 

окомплектоваме същата преписка. Изпратили са ни и същата жалба, 

разбира се, от Върховния административен съд и да я изпратим на 

Върховния административен съд за образуване на съответно дело и 

процедиране по жалбата. 

Докладвам и двете за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Те ще 

бъдат комплектовани и изпратени към Върховния административен 

съд.  

Друг доклад,  господин Николов? Нямате. Колеги, има ли 

други доклади в точката по дела, жалби и  сигнали? Нямаме повече 

доклади по тази точка. 

Връщаме се на точка първа от дневния ред – за регистрации 

на партии и коалиции. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, днес с колегата Бояджийски сме 

дежурни и наред с другите партии и коалиции дойде преписка, на 

която всички документи от външна страна и след като ги 

проверихме са изрядни. Предстои да се провери подписката. Но, 

доколкото същата партия, която се казва „Възраждане на 

Отечеството“ – да ме поправи колегата, ако бъркам – казусът е 

такъв. Заявеното наименование за отпечатване в бюлетината е 

„Русофили за възраждане на Отечеството“. 

Тук колеги изявиха мнение, с което съм склонен да се 

съглася, че трябва овреме такива неща, преди още да е излязла 

проверката, още повече с наближаващия краен срок за регистрация, 

който е 17 февруари, а днес сме 15 февруари, да разгледаме въпроса 
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принципно. Ако искате, ще вкарам и входящия регистър, но това е 

казусът.  

По съдебно решение партията се казва Политическа партия за 

„Възраждане на Отечеството“. Същото е и името, заявено за 

регистрация в Централната избирателна комисия. На за отпечатване 

в бюлетината е добавена думата „Русофили“ – „Русофили за 

възраждане на Отечеството“. 

Аз считам като човек, който ви докладва преписката и който 

е имал време да го осмисли преди това, но не мога сам да взема 

решение, нито пък заедно с колегата Бояджийски, че указания не 

следва да се дават. В същото време не считам, че такова 

наименование може да присъства дори само за изписване в 

бюлетината, тъй като то, макар и само с една дума, съвършено се 

различава от наименованието на партията, с което е регистрирана в 

съответния съд – Софийски градски съд. 

Считам, че се има предвид, че може само абревиатура или 

наименованието на самата партия да бъде леко изменено, но не и да 

се добавят нови смислови съчетания, когато е партия, а не е 

коалиция. 

От друга страна, не считам, че трябва да се дават указания по 

простата причина, че подписката е събрана на името на партията, че 

Централната избирателна комисия може да реши същото, както е 

регистрирана, да бъде и в бюлетината. А заявителят в това 

производство има възможността по съдебен път да оспори нашето 

решение, ако не е доволен. 

Аз не виждам какво указание бихме могли да дадем дни 

преди края на регистрацията. Ако не се съобразят с указанието, 

какво ще направим? 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения освен предложението на колегата Ивков 

и на другия дежурен? Няма други предложения. Съгласяваме се, че 

няма  да бъдат давани допълнителни указания. Не се налага. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Да разгледаме преписката, когато дойде 

проверката от ГД  ГРАО и ще вземем окончателно решение по 

случая. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви, господин  Ивков.  

Колеги, няма други проекти за решения за регистрация. 

Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред. 

 

Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Благодаря. Уважаеми колеги, 

уважаема  госпожо председателстваща! Докладвам вх. № НС-22-216 

от 13.02.2021 г., като това е писмо от  господин Иво Добрев, като 

пише, че във връзка с електронното заявление за участие в изборите 

за Народно събрание, консултирайки се със сайта на ЦИК, е 

констатирал, че желаещите да гласуват в един от градовете на 

регион Монреал са записани под две различни рубрики. Данните са 

към 12.02.2021 г. и изписва Brossard и Brossard-Montreal. 

„Моля при преброяването на желаещите и при образуване на 

нова избирателна секция да вземете предвид, че се отнася за един и 

същи град в близост до Монреал, провинция Квебек.“ 

Аз ви предлагам да изпратим писмото на Министерството на 

външните работи за становище с оглед това, че е изцяло в 

компетенциите на Министерството на външните работи и да ни 

посочат кое е точно мястото и дали е възможно обединение на тези 

места. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложенията на госпожа Ганчева за изпращане на писмото 

към Министерството на външните работи. 

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам с вх. № НС-22-217 от 

13.02.2021 г. Колеги, отново се сочи за място, където е открита 

техническа грешка. Изписана е улица „Калари“ № 26, пл. 

Карайскаки вместо „Карлоу“ № 26. Обяснява се, че това е място в 

Атина, офис на транспортна фирма и прочее.  

Изцяло отново при взимане на решение по чл. 12 във връзка с 

обединяване и това, че да не се загуби някое заявление, за 

правилното място предлагам за становище от Министерството на 

външните работи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

друго предложение?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-218 от 

13.02.2021 г. Госпожа Й. Н.            ни сезира, като казва, че с 

родителите живеят в гр. Трир, Германия, но при подаване на 

заявлението за гласуване по навик подали за Люксембург, а биха 

искали да гласуват в Трир. Възможно ли е въпреки това да гласуваме 

в деня в изборите в Трир? 
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Считам, че Централната избирателна комисия със 

съобщението, което публикува в петък, отговори на всички такива 

въпроси. Предлагам го за сведение, ако няма други предложения. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не 

виждам други предложения. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам писмо с вх. № НС-22-

219 от 13.02.2021 г. Колеги, отново се сочи, че в електронното 

заявление за гласуване извън страната има посочване на различни 

църкви, които са като място, което са заявили в Съединените 

американски щати. Отново ви предлагам да го изпратим за 

становище от Министерството на външните работи, за да уточним 

мястото, да ни предложат кое с кое да обединим в случай че се 

налага и правилно изписване на наименованието, така, както 

заявителите са го посочили – по различни начини – в случай че има 

съвпадение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли друго предложение? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-22-220 

от 13.02.2021 г., като е приложен скрийншот на платформата ни за 

електронно заявление за гласуване извън страната и също така е 

приложено и писмо от  господин Красимир Костадинов, който сочи, 

че е „попълнил електронната форма за заявление за гласуване извън 

страната три пъти и трите пъти ми показа, че регистрация с моето 
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ЕГН вече е направена.“ Сочи си съответно името и ЕГН-то и ни пита 

как може да провери кога и къде е направена тази регистрация, 

защото – казва – че лично той не е направил или не е 

упълномощавал, оторизирал някой друг.  

Същото писмо е пристигнало и с вх. № НС-22-220/1 от 

13.02.2021 г.  

Предлагам да го изпратим на партньора ни – 

„Информационно обслужване“ АД – за да ни даде пълна 

информация, която да изпратим на  господин Стойчев. 

Така че предлагам проверка и писмо до „Информационно 

обслужване“ АД. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Че ще изпратим писмо на партньора ни, 

ще изпратим. Но тук става въпрос за използване на чужди ЕГН-та за 

черпене на права. Да, това е нещото при електронното въвеждане на 

данни, което още от сега го казвам, ще рефлектира и с прословутото 

ни електронно гласуване. Да, не се шегувам. Това са първите 

лястовички. Някой, който има в ръката си някакви си данни за едно 

лице, вече от негово име ползва права. Обърнете внимание! Да, 

точно това е един от основните проблеми на електронното 

гласуване. Засега сме само за регистрации. 

С една дума: „На дългата приказка – късия край.“  Моля този 

случай да се вземе под специално внимание и след отговора на 

нашия изпълнител ЦИК да обсъди този проблем. Според мен той е 

структурен. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не възразявам срещу предложеното 

от колегата Чаушев. 

Колеги, ако не възразявате преди да гласуваме, понеже има 

още един е-mail от  господин С. С.                    , а в писмото се сочи, 
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че се казва Ю. С.  и понастоящем живее в САЩ, след като се 

опитала да се регистрира за гласуване, й е излязло съобщение, че 

има вече заявление с нейното ЕГН. Тя пита как и къде мога да 

проверя това. 

Тези два случая заедно да бъдат изпратени на изпълнителя ни 

и не възразявам след това да ги обсъдим в комисията, като обръщам 

внимание на Деловодството, че всеки един е-mail следва да бъде 

заведен под входящ номер, когато ми се предоставя, съответно - на 

председателя.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам, колеги, с вх. № НС-

22-139/4 от 15.02.2021 г. Това е писмо от  господин                     Б. К., 

с което той казва, че списъкът на държавите, където според 

съобщенията на сайта на Министерството на външните работи е 

получено съгласие за разкриване на секция единствено на 

територията на дипломатическите и консулски представителства, 

явно е правилният подход. Справка – и ги изброява така, както са. 

Също така излага и списък на градовете в тези държави, за които 

вече са подадени и приети от ЦИК заявления за разкриване на 

секция извън дипломатическите и консулски представителства. 

Предлагам отново да изпратим писмото на Министерството 

на външните работи за становище с оглед изложената информация.  

Подобни писма ние изпратихме и в миналата седмица с оглед това, 

че към момента ние получаваме информация за съгласие. Да, в 
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действителност ние имаме такива грами, които се изпращат 

регулярно от Министерството на външните работи, но тъй като вече 

наближава срокът, има още доста време, но все пак да имаме и 

становището на Министерството на външните работи по изложеното 

от  господин Караджов, като предлагам писмото да е с копие до  

господин Караджов. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-04-01-9/6 от 

15.02.2021 г. Това е таблица за съгласие. Докладвам я за сведение. 

Знаете, тя се обобщава и е на разположение във вътрешната мрежа. 

Ще бъде взето под внимание и съобразена при взимането на 

решението по чл. 12, което Централната избирателна комисия следва 

да приеме. 

Докладвам писмо с вх. № НС-00-62 от 13.02.2021 г. Това е 

писмо-отговор от изпълнителя ни във връзка с наш изходящ номер 

за извършване на проверка по подаден сигнал от             госпожа П. 

К. Предлагам го към момента за сведение. 

Докладвам писмо с вх. № НС-00-63 от 13.02.2021 г., като това 

отново е във връзка с наш изходящ номер, като след извършена 

проверка беше установено с посоченото писмо, че лицето е 

направило 25 опита. 

Колеги, обаче ще спра с доклада, тъй като не са ми 

приложили първоначалната преписка към тези писма. Затова ще ви 
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ги докладвам в утрешния ден, за да преценим, ако следва да се 

изпратят на заявителите и да им окажем някакво съдействие. 

Докладвам писмо с вх. № НС-11-14/1 от 15.02.2021 г. 

Простете, това не е за гласуване извън страната, но така или иначе, 

го докладвах – за прилагане към преписката на софийските районни 

избирателни комисии. Това е писмо, получено и по е-mail и 

съобразихме при взимане на решението. 

Докладвам писмо с вх. № НС-22-201 от 12.02.2021 г. 

„Казвам се С.              Б .         П.              ….“  Господин П.     

ни пише във връзка със събирането на необходимите 60 подписа за 

откриване на секция в гр. Малмьо, Швеция, като към този момент 

подписи са събрани и предлага да се открие секция. Иска да се 

предложи в помощ на ЦИК относно изборния процес в бъдеща 

секция. Има опит като част от СИК в няколко поредни избори в 

съответните градове в Абърдийн, Великобритания, където е бил 

студент. 

Предлагам с писмо до Министерството на външните работи 

да се вземе предвид с оглед действия по компетентност. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изпращане на писмото до Министерството 

на външните работи. Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 17 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, 

Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете,  госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам. Докладвам писмо с 

вх. № НС-04-01-9/6 от 12.02.2021 г. Това отново е таблица-съгласие 

за обобщаване и за сведение към настоящия момент. 
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Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-8 от 15.02.2021 г. Колеги, 

Министерството на външните работи повторно ни изпращат грами 

от задграничните представителства на Република България, които са 

адресирани до ЦИК, като тук има и приложен документ на ОССЕ на 

английски език. След като се запозная, имайки предвид отпора в 

ЦИК да се превеждат документите, с помощта на моя английски ще 

ви предложа или резюме, или да предложим документа. 

Към момента го докладвам за сведение. 

Докладвам писмо към вх. № НС-22-65 от 12.02.2021 г. Това е 

писмо, което е изпратено от госпожа М. Б.                       и с писмото 

тя сърдечно благодари за отговора, който е получила. Не може да 

повярва, че някой за първи път й отговаря от някоя инстанция с 

толкова точна и разбираема информация. „Благодаря ви още 

веднъж“.  

Колеги, докладвам го за сведение. 

Предлагам да се публикува на нашата интернет-страница. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за публикуване на благодарственото писмо. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Николай Николов).  

Предложението се приема. 

Моля, продължете,  госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам писмо с вх. № НС-22-

225 от 14.02.2021 г.  Господин И. Г.,                           така, както е 

съобразно е-mail, от който ни е писано, има въпрос относно 

регистрацията за гласуване в секция в Германия, в Мюнхен. На 

сайта за електронна регистрация вижда, че има отбелязано с две 

опции за Мюнхен – Мюнхен –Генерално консулство и Мюнхен – 30. 



36 

 

Наясно е, че е адресът на Генералното консулство, но не е наясно с 

втората опция. Какъв е адресът на нея и колко хора трябва да се 

регистрират там, за да се отвори секция там. 

Колеги, припомням, че практика на Централната избирателна 

комисия е преди взимане на решението да прави обединения. Още 

няма яснота за секциите. Това са само места, посочени от 

заявителите. Така че предлагам към момента това писмо да остане за 

сведение. 

Докладвам писмо с вх. № НС-22-226 от 14.02.2021 г., като ни 

пишат от Италия. Намират се на остров Прочида, до Наполи. 

Започнали са да подават заявления онлайн за секция извън страната, 

като са посочили Прочида. Доколкото е информирана дамата, която 

ни пише, ако събере 60 заявления, може да кандидатства за 

избирателна секция там, при тях. „Може ли да ми обясните имаме ли 

шанс за избирателна секция, какво още трябва да направя, за да ни 

одобрите? Искам да знам защо, как точно трябва да кандидатствам 

тук, в посолството ни в Италия или направо в ЦИК. Също така, ако 

не ни одобрите, къде можем да отидем да гласуваме? Мисля, че ако 

всички ние в чужбина отдадем своя глас, ще помогнем на България.“ 

Изразява лично мнение.  

Предлагам да отговорим на госпожата със стандартния 

отговор как се подава заявление за гласуване извън страната – по 

двата начина. В случай че не подаде заявление, може да гласува в 

удобно за нея място, където има разкрита избирателна секция. За 

повече информация да следи съответно нашия сайт и този на 

Министерството на външните работи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за отговор до госпожата. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете,  госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви, че 

потвърдените  заявления за гласуване извън страната чрез нашата 

интернет страница са вече 26 418. Справката е към обедните часове. 

Съгласията, както и постъпващите заявления можете да видите във 

вътрешната мрежа, където има таблици, които се обобщават. 

Колеги, в предходното заседание ние гласувахме да бъде 

извършена проверка дали има места, изписани под различни 

наименования с оглед обединяване. Поради големия интерес ви 

предлагам да направим вече такова обединение, защото хората 

сочат, че има неясноти, въпреки че няма да се разпилеят заявления, 

но с оглед улеснение и изчистване на тези неточности, както ни 

сезират, че са технически проблеми. 

Моля ви в утрешния ден в оперативен порядък да се свържем  

с изпълнителя и тук на място да огледаме, да направим 

обединенията, за което да се изготви доклад след това в Централната 

избирателна комисия. 

Предлагам протоколно решение в този смисъл. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли, 

колеги, други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Нямам повече доклади. Каня 

членовете на работната група да присъстват на срещата с партньора 

ни и ще ви уведомя за часа й.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  

Господин Бояджийски? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Имам доклад в тази точка, но не 

видях да съм включен в дневния ред. Каква е процедурата? 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, господин Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, докладвам писмо с вх. 

№ НС-00-72 от 13.02.2021 г. и № НС-00-71 от 13.02.2021 г. 

Докладвам ги заедно, тъй като са еднотипни. Изпратени са от  

господин Горанов от „Информационно обслужване“ АД. Препращат 

ни писма от избиратели в чужбина, които имат следния въпрос. 

Регистрирали са се за гласуване с електронно заявление. Сложили са 

обаче – в единия случай е записано – грешна избирателна секция, а в 

другия случай не е дадено обяснение. Но и в двата случая се иска да 

се смени секцията и как може да стане това нещо. 

Предлагам да отговорим, че след като са подали заявление за 

гласуване извън страната, не е необходимо да се подава ново 

заявление. Аз поне лично не знам да може да се избира по подобен 

начин и да се гласува от една секция в друга. В крайна сметка целта 

на това заявление е да се съберат над 60 избиратели, за да може да се 

открие избирателна секция извън страната. 

Така че предлагам да им отговорим, че не е необходимо да се 

подава ново заявление. След като бъде утвърдена секцията в 

съответното място, ще може да бъдат дописани в списъка, ако това 

не е секцията, която те са желали. В такъв смисъл да бъде отговорът. 

Ако сметнете за необходимо, правя предложение да се 

запише като част от рубриката „Въпроси и отговори“. 

Доколкото разбирам, колеги, подали са заявления и желаят от 

една секция да гласуват в друга секция. Тук в случая например не в 
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Дес плейнс „Магазин Малинчо“, а искат да отидат в Дес плейнс  

Илиноис. 

Предлагам да отговорим по начин, че няма механизъм, с 

който да анулират заявлението. Заявлението е подадено, редовно е, 

като гледам от външна, техническа страна. Прието е. Но след като 

бъдат утвърдени секциите, ще могат да отидат да гласуват в 

желаната от тях секция, да бъдат дописани в нея в съответния 

списък. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само за яснота, разбира се! Тук 

проблемът е следният. Според мен, ако веднъж съм попълнил 

някакви си данни за секция, мога ли въз основа на нашата 

платформа да променя разсъждението си  първоначално в срока – до 

3 март – или не мога. Това е проблемът. Малинчо, църкви, не знам 

кой – ясно! Проблемът е този – при нашето програмиране на тази 

система допускаме ли това или не допускаме. Това е. 

Ако преценим едното или другото, във всеки случай трябва 

ясно още сега в кратки форми – хайде, утре може би ще се срещаме 

с "Информационно обслужване" АД пак, доколкото схванах – но 

утре да пишем в „Информация за гласуване извън страната“ кратки 

и ясни съждения. Това е. И не само съобщение, а кратки и ясни 

съждения. Ако попълните това и това, смятайте това и това. Това е 

проблемът и е въпрос на преценка на ЦИК. Нищо повече. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има 

предложение на колегата Бояджийски да отговорим. Има ли, колеги, 

други предложения? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: След дебата, който стана тук, ще 

кажа следното. Моята идея не е да отговорим, само защото трябва да 

отговорим. Идеята е да отговорим така, че после вече да не ни питат, 

да е ясно. Това ми е целта. Нека, ако имаме среща с 

"Информационно обслужване" АД, да обсъдим този въпрос – могат 
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ли да променят заявлението или не могат – и тогава да решим и да 

отговорим. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз мисля, че в една част 

докладчикът направи същото предложение, което вече сме 

гласували. Предлагам ви такива искания да се обобщават в една 

папка, даже може във вътрешната мрежа, а към момента да 

отговорим на лицата, които са подали писмата така, както и  

господин Бояджийски предложи – че въпреки че са подали 

заявление за съответното място, в изборния ден те могат да гласуват 

в удобно за тях място, като попълнят съответната декларация пред 

СИК – Приложение № 22 мисля, че беше.  

И в този смисъл аз лично имах в доклада си няколко подобни 

писма. Дадох ги за сведение и с оглед това, че ние имаме съобщение 

от петък. Но в конкретния случай също ще подкрепя да отговорим. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  

Господин Бояджийски? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Съгласен съм. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Имате ли друг доклад,  господин Бояджийски? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Имам доклад, който е за промени 

в РИК. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, 

връщаме се тогава на точка втора – промени в състави на РИК. 
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Заповядайте, господин Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

установено е след писмо от председателя на РИК-16.Пловдив, че 

името му е Илиан, а е записано „Илиян“. 

Поради това съм представил проект за решение за поправка 

на техническа грешка в Решение № 2046-НС от 12.02.2021 г. на ЦИК 

относно назначаване на РИК в 16-ти Изборен район – Пловдив, 

съгласно което допускаме поправка на техническа грешка в 

горецитираното решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моля, 

колеги, други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2059-НС. 

 Госпожо Йосифова, заповядайте в тази точка. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание 

можете да видите проект с № 4616-НС относно промяна в състава на 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

Промяната се налага, тъй като е постъпило заявление от 

Десислава Златкова за освобождаването й като заместник-

председател на РИК в 10. Изборен район – Кюстендилски. Предлага 

се на мястото на Десислава Златкова да бъде избран досегашният 

член Александра Колева, а за член да бъде назначена Миленка 

Цекова Стоянова от списъка на предложените резервни членове. 
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Налице е копие от дипломата за висше образование и 

декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс, която се 

изисква. Така че предлагам диспозитив: Да се освободи като 

заместник-председател Десислава Златкова. 

Тук е другият въпрос – дали да пишем да се преназначи за 

заместник-председател досегашният член или да бъде по този 

начин – назначава за заместник-председател и освобождава като 

член Александра Колева, а като член да се назначи Миленка 

Стоянова и да й се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на решение № 4616-НС. 

Колеги, мисля по въпроса дали да остане „освобождава 

заместник-председателя“ и „назначава“ или да имаме 

преназначаване – считам, че така е по-коректно. Поне това е моето 

мнение. Има ли други предложения, различни от това?  

Ако няма, процедура по гласуване на диспозитива, така както 

е в проекта за решение. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2060-НС. 

Уважаеми колеги, прекъсваме заседанието за 20 минути, за да 

може да се проветри залата и съответно да бъдат предприети и 

другите мерки по дезинфекция, след което ще продължим. 

 

(След прекъсването) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия на 15 февруари. 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

 

Точка 4. Доклад относно разяснителната кампания. 

Колега Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешна 

мрежа е публикуван проект за решение във връзка с обявяването на 

изпълнител по обявената поръчка „публично състезание“ с предмет 

„Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и 

други аудио-визуални и дигитални материали за провеждане на 

разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г.“ 

Проектът на решение е с № 4617-НС и се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Моля да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Въз основа на 

протоколното решение, с което е приета работата на комисията и въз 

основа на доклада, който е направила колегата Стефанова, такава, 

каквато е практиката на Централната избирателна комисия, с 

решение с номер да бъде определен и изпълнителят по поръчката и 

съответно да може да бъде публикувано в системата. Това е 

решението. 

Колеги, ако нямате предложения по текста на решението, 

процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2061-НС. 
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Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред: 

 

Точка 8. Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК е 

постъпило писмо от министъра на финансите с проект на ПМС за 

изменение и допълнение на Постановление № 41 от 2021 г. за 

приемане на план-сметката. Виждате писмото с приложения проект. 

С оглед участието на Министерството на здравеопазването в 

изпълнение на влезлите в сила изменения и допълнения в Закона за 

мерките и действията в извънредното положение са предвидени 

средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 

сметка на бюджета, който беше определен за Министерския съвет. 

Предложението е до 17,00 ч. да изпратим съгласувателното 

писмо, за да може материалът да бъде внесен на предстоящото 

заседание на Министерския съвет.  

Предлагам без бележки да съгласуваме този проект на ПМС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Солакова. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

частичните избори за кметове на 28 февруари 2021 г. ви докладвам, 

че в срок съгласно даденото указание от Централната избирателна 

комисия всички образци на бюлетини са потвърдени. Ние с  

господин Андреев направихме проверка и в електронната система. 
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Освен това  господин Войнов днес провери протоколите, 

чиито графични образци също са генерирани в тази електронна 

система. Няма проблеми, съответстват на нашите изборни книжа с 

№ 89, 90, 91. 

Докладвам ви го за сведение. 

Колеги, докладвам ви няколко докладни записки, които бяха 

внесени на 08.02.2021 г. и които бяха докладвани за запознаване и за 

обсъждане на работна група. Днес се проведе заседание на работна 

група. Моля да ги видите във вътрешната мрежа. Можете да се 

ориентирате и в папка „Работно заседание“ с днешна дата, както и в 

папка „Заседания на Централната избирателна комисия“ днес. 

Докладвам докладна записка с вх. № ЦИК-09-39 от 

08.02.2021 г. Представят се оценките на служителите от 

администрацията за ІV тримесечие. Една част от оценките са 

изготвени от директора на дирекция „Администрация“, а за тези 

служители, които подлежат на оценяване от председателя, 

формулярите също са приложени в тази папка. Те са изготвени за 

периода 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. В докладната се сочи, че на 

госпожа А. Х. Я.,                                        главен експерт 

„Административно обслужване“ не е извършена оценка поради 

наличие на основанията по чл. 21, ал. 2 от Вътрешните правила за 

оценяването.  

Внесените на основание чл. 21, ал. 9 от правилата предлагам 

да бъдат одобрени с протоколно решение на Централната 

избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Солакова.  

Процедура по гласуване и одобряване на представените 

оценки. 

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

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

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 
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Цветанка Георгиева); против – 2 (Мария Бойкинова, Николай 

Николов).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с тази 

докладна записка председателят на Централната избирателна 

комисия да възложи съответната задача така, както е уточнена на 

заседание на работна група 1.1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Чухте и 

предложението. 

Процедура по гласуване изготвянето на становище във връзка 

с атестирането за VІ-то тримесечие. 

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

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

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам писмо с вх. 

№ ЦИК-09-40 от 08.02.2021 г. Отново е докладвано за запознаване. 

Днес беше обект на обсъждане на заседание на работна група. 

Представени са оценките от годишното оценяване на изпълнението 

на длъжността на служителите от администрацията. По същия начин 

колегите от администрацията, които подлежат на оценяване от 

председателя, съответно – от директора на Дирекция 

„Администрация“. Приложени са и са разгледани на работното 

заседание. Отново се обръща внимание, че не е извършена оценка на 

Атанаска Ямачева и на Атанас Керезов, тъй като трябва да имат не 

по-малко от половината отработено време за периода на оценяване. 

Съобразно Вътрешните правила на Централната избирателна 

комисия, на основание оценяването така, както е предвидено във 
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Вътрешните правила, на основание чл. 25, ал. 8 да бъдат повишени 

основните заплати на служителите от администрацията, считано от 

месец януари 2021 г. 

Предлагам да приемем протоколно решение по тази докладна 

записка в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, протоколното решение е да одобрим годишната атестация и 

съответно въз основа на това да бъде направено и увеличението в 

съответствие с Вътрешните правила – чл. 25, ал. 8. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

(Николай Николов).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, отново да упълномощим 

председателя на Централната избирателна комисия да се извърши 

съответното възлагане съобразно решенията на работна група от 

днешна дата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

протоколно решение за упълномощаване на председателя да 

възложи извършването на определените дейности по изготвеното на 

становище. 

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

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

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 
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Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам докладна записка 

с вх. № ЦИК-09-41 от 08.02.2021 г., която ви докладвам за сведение. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-22-230 от 

15.02.2021 г. Ивайло Иванов ни пита по т. 33 от хронограмата за 

изборите за народни представители къде са публикувани 

избирателните секции, както и броят на избирателите по секции. 

Към настояща дата с оглед на това, че ние получихме от ГД  

ГРАО обобщената справка, огромна по обем, информацията беше 

предоставена за публикуване. Беше необходимо технологично време 

за изпълнение на тази задача. Вече се намира на нашата интернет-

страница в рубрика „Избори за Народно събрание“. 

Обръщам внимание само на факта, че този законов срок 

винаги поставя Централната избирателна комисия пред огромно 

изпитание, както и самата ГД  ГРАО, тъй като не съвпадат сроковете 

за отпечатване на предварителните избирателни списъци, за да може 

да се предостави този брой на Централната избирателна комисия. В 

този смисъл този път ГД  ГРАО направи повече от невъзможното и 

на 13 февруари още в Централната избирателна комисия бяха 

получени справките по секции. Но те трябваше да бъдат съответно 

обработени, за да може да бъдат публикувани. 

Благодаря на  господина, който ни е писал. Оставаме 

неговото писмо за сведение. Предполагам, че вече е видял 

публикуваната справка на интернет-страницата на ЦИК. 

Уважаеми колеги, получаваме справки за промени в 

техническите екипи. Те ще се актуализират, ще се предоставят на 

директора на дирекция „Администрация“ за актуализирани и за 

публикуване във вътрешната мрежа. Докладвам ви го само за 

сведение, тъй като тази информация ще бъде обобщавана и 

публикувана на страницата. 

Ето поредният случай, както от община Белослав, съвсем 

коректно ни уведомяват, че те не разполагат с информация за броя 
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на избирателите, докато няма отпечатани предварителни 

избирателни списъци. 

Получили сме писмо по електронната поща с вх. № ЦИК-05-

3-1 от 15.02.2021 г. Това е сканирана заповед на заместник-

председател на Сметната палата Горица Грънчарова Кожарева. С 

тази заповед се възлага на одитен екип в                          състав Н. Г. 

З., старши одитор ІІ ст., ръководител на екипа и                         К. Н. 

Т.,              главен одитор, член на екипа, да извършат финансов одит 

на годишния финансов отчет на Централната избирателна комисия 

за 2020 г.  Одитът ще се извърши тук. Знаете, ние получихме 

уведомление, за което са предприети действия. 

Тази заповед трябва да се връчи официално на председателя, 

за което ще бъде подписана съответната разписка. Проект на 

разписка има приложен. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви писмата, които са с отбелязване на справката за 

брой на избирателите и с уточнението за това, че липсва конкретна 

цифра по общини, каквато поискахме от кметовете на общини. Ще я 

оставя за сведение. Ще се класират в отделна папка. В залата ще 

имате възможност да се запознавате с нея. 

Има едно писмо, което получихме като предложение от 

областния управител на област Кюстендил. Докладвах ви го с идеята 

да изпратим предложението за становище на Районната избирателна 

комисия в област Кюстендил, Изборен район Кюстендилски № 10. 

Във вътрешната мрежа има проект на писмо да препратим вх. № 

НС-05-6 от 02.02.2021 г. с копие до областния управител и до 

Районната избирателна комисия – Кюстендил. 

Оттеглям предложението да се гласува препращане на 

писмото за изразяване на становище с оглед и на допълнителна 

информация, която имаме от областта и изборния район. 

Колеги, получаваме информация за координати на районните 

избирателни комисии, както и за адресите на отделни избирателни 

комисии, за които областните управители ни пишат. Като се има 
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предвид обаче, че на страницата трябва да бъдат публикувани 

данните за контакт с районните избирателни комисии, тази база 

данни по-лесно ще бъде събрана от „Информационно обслужване“ 

АД и аз ви моля да погледнете проекта на писмо във вътрешната 

мрежа. Да изпратим едно писмо до  господин Филипов и да 

поискаме контактите да бъдат публикувани – задължително на 

председател и секретар, най-малко като телефони за съответната 

районна избирателна комисия и да ни предоставят въведените в 

платформата от РИК контакти, адреси, телефони, електронни адреси 

с районните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване изпращането на писмо. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, затова всички писма, които 

получаваме от областните администрации за контактите на 

районните избирателни комисии, няма защо да се възлагат за 

обобщаване, защото ще получим базата данни на един път от 

"Информационно обслужване" АД. Те ще бъдат обаче групирани в 

отделна папка, за да може при необходимост да се ползва 

съответната информация от членовете на Централната избирателна 

комисия.  

За обобщаване се предоставя информацията за 

упълномощените членове на ОИК за частичните избори за 

получаване на бюлетините, както и на оправомощените със 

съответна заповед на кметовете на общини служители от 
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администрацията на общините. Тази информация ще бъде 

публикувана след обобщаване във вътрешната мрежа. 

Докладвам го само за сведение. 

Колеги, докладвам вх. № НС-04-03-11 от 13.02.2021 г. това е 

входящият номер на писмото от ГД  ГРАО за изпращане на 

информацията за секциите и за избирателите в тях. 

Имаме едно писмо от РИК-Бургас. Моля да се запознаете с 

него, то е с вх. № НС-15-5 от 13.02.2021 г. и е за работна група.  

Постъпило е запитване от  господин И. Г.            Все си 

мисля, че той за втори път ни пише. „Задължително ли е член на 

секционна избирателна комисия да бъде ваксиниран.“ Ние 

отговорихме на този въпрос, а и член, който ще бъде имунизиран, 

има ли възможност да избира от коя ваксина да му бъде поставена 

доза. На този етап ви докладвам това за сведение, като имам 

предвид, че следва с едно съобщение или в рубрика „Въпроси и 

отговори“ Централната избирателна комисия да уведоми всички 

заинтересовани лица, а не поотделно бъдещите участници като 

членове в секционните избирателни комисии. 

За одобряването на предпечатните образци на бюлетините 

получаваме информация. Както ви казах, тя ще бъде класирана в 

отделни папки, но няма нужда от обобщаване, защото проверката я 

извършихме и следва да бъде докладвана, така или иначе, и приета 

само за сведение.  

Докладвам писмо, което бяхме получили от упълномощени 

представители на политически партии в община Свищов с вх. 

№ НС-10-30 от 09.02.2021 г., с конкретно предложение за етапа на 

предаване и приемане на протоколи и книжа от секционните 

избирателни комисии  на районните избирателни комисии. Работна 

група днес се занимава с този въпрос, запозна се подробно. 

Предлагаме да остане за сведение и да се има предвид евентуално 

при изготвяне на доклада до Народното събрание. 

Моля малко по-късно да бъда включена отново,  господин 

председател. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

госпожо Солакова. 

Уважаеми колеги, позволете ми да дам думата на колегата 

Арнаудов. Във вътрешната мрежа извън папките е качен за днешно 

заседание проектен номер на писмо № 5233, в който накратко са 

разгледани бележките и съображенията, които Централната 

избирателна комисия прецени след заседание на работната група по 

принципните решения и методическите указания да даде с оглед 

приемането на указанията, които бяха изработени в работен проект 

от страна на министъра на  здравеопазването. 

В тази връзка аз съм ги обобщил, като съм отразил основните 

бележки, които бяха направени при обсъждането. Предлагам ви това 

писмо, което да приемем с протоколно решение и да го изпратим на 

министъра на  здравеопазването, който очаква бележките на 

Централната избирателна комисия във връзка с приемането на така 

наречения здравен протокол, за което министър Ангелов каза, че до 

сряда би следвало той да бъде приет и одобрен. 

Основните моменти, които са залегнали, това са по 

отношение на уточняване на лицата, които участват в изборния 

процес – освен членовете на секционните избирателни комисии, тъй 

като там бяха посочени в указанията само наблюдателите, а извън 

наблюдателите има още други лица, които участват,  уточняването и 

на  задълженията, които има комисията с оглед това, че не могат да 

бъдат натоварвани и не би следвало да бъдат натоварвани с други 

задължения извън тези, които са предписани в рамките на изборния 

процес и Изборния кодекс дотолкова, доколкото това би могло 

допълнително да затрудни тяхната работа в деня на изборите.  

На следващо място, уточнението, че предвиждането на 

функции на други субекти, както са наречени „друг персонал“, 

трябва да се уточни този персонал какъв е и от гледна точка на това, 

че в него не попадат членовете на секционните избирателни 

комисии, би трябвало да бъдат насочени към общините, които, 

разбира се, и в случаите, в които има установени лица със симптоми 
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за заболяване – независимо от вида – тъй като с предвиждаше те да 

бъдат поставени в отделна, изолирана стая, то в тази връзка да бъдат 

дадени указания на кметовете на общини съответно да се предвиди 

наличието на такива стаи и такива помещения извън избирателните 

секции. Тоест, да може да бъде уточнен този въпрос. 

На последно място – минималните изисквания към всички 

предпазни средства и дезинфектанти, които трябва да се използват, 

така че при тяхното осигуряване, обезпечаването на тяхното 

количество и съответствието с изискванията да може да бъде 

въведено до знанието на компетентните органи, които ще бъдат 

натоварени с това. Разбира се, това не е изборната администрация, 

съответно общините и областите, които ще трябва да се ангажират с 

доставката на тези материали. 

Работната група при нейното заседание се опита максимално 

подробно в определените моменти да изчисти текста. Разбира се, 

има и такива, които са чисто редакционни – говори се за мобилни 

урни, а в случая такива мобилни урни няма като понятие в Изборния 

кодекс. Има подвижни избирателни кутии. Тоест, в тази връзка са 

необходими такива уточнения и разбира се, те са с оглед прецизност 

на самите указания, които впоследствие, след тяхното приемане, ще 

бъдат и основа за допълване на Методическите указания или 

изготвянето на специални указания, с които ние да уредим изборния 

процес в епидемична обстановка. 

Моля да се запознаете и, ако има допълнения или други 

предложения, които да включим допълнително, да можем да ги 

отразим и да го гласуваме писмото. 

Заповядайте, ако имате бележки. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Започвам директно. Как ще се провеждат 

обученията на секционните избирателни комисии – при какви 

условия, при какви нормативни актове? Ние можем да сме говорили 

на срещата, но това трябва да влезе в самия акт. Да има една 

последна точка – указания по отношение на провеждане на обучения 
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на СИК. Задължително! В указанията това го няма. Рязко и 

категорично! Дума дупка не прави – казва народната мъдрост. Да се 

уточни.  

В т. 5 уточняваме кой какви маски ще носи по отношение на 

мерките за гласуване с подвижна избирателна комисия. Но нямаме 

мерки и действия по отношение на самата урна, която ще се пренася 

от три – четири – пет ръце.  Може би е добре и по отношение на 

урната да ни кажат какво да правим. Толкова засега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Приемаме и това да добавим, че трябва да бъдат предвидени мерки 

относно самата подвижна избирателна кутия, която ще се пренася от 

членовете на подвижните секционни избирателни комисии в 

изборния ден. 

Други предложения към текста има ли?  

Ако искате, да го отложа? Колеги, има ли други 

предложения?  

Ако няма други предложения, процедура по гласуване. 

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, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Арнаудов, в тази точка. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание има един 

проект на писмо, отново от Министерството на здравеопазването. 

Този път до  господин Григоров, заместник-министър на  

здравеопазването, в което му отговаряме, че Централната 

избирателна комисия желае поставянето на ваксини на заявилите 

членове и служители от администрацията да стане по възможност на 
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19.02.2021 г. на адреса на комисията. Също така казваме, че 

очакваме в най-кратки срокове да потвърдят дали е възможно на 

посочената дата да бъде извършена ваксинацията и казваме, че ще 

окажем на районните избирателни комисии да изготвят и представят 

на съответните регионални здравни инспекции списъци на 

желаещите да се ваксинират, като координацията за поставяне на 

ваксините да се осъществява между РИК и РЗИ. 

Приложено изпращаме актуализиран списък на членовете на 

комисията и служителите от нейната администрация, желаещи да 

бъдат ваксинирани, както и списък по изборни райони, съдържащи 

броя на назначените членове на РИК и на резервните членове. 

Това е накратко писмото, което предлагам да изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имаме 

ли предложения към текста на писмото? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, връщаме се към точка трета от дневния ред: 

 

Точка 3. Доклад относно машинното гласуване. 

Колега Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам 

ви първо писмо, постъпило от М. Ц.,                  директор на 

Дирекция „Електронна идентификация“ към Държавна агенция 

„Електронно управление“. Документът е с вх. № ЦИК-06-6-41 от 

12.02.2021 г. и се намира във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали, подпапка „Методика“, защото с това писмо приложено ни 
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изпращат Методиката за удостоверяване на съответствието на 

доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с 

изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на 

техническата спецификация по обществена поръчка….“ със 

съответния номер, като тази методика е приета на 12.02.2021 г. и 

съдържа подписите на председателя на Държавна агенция 

„Електронно управление“, председателя на Българския институт по 

метрология и председателя на Управителния съвет на Българския 

институт за стандартизация. 

Докладвам го за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Господин 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз мисля, че на 12.02.2021 г. проведохме 

доста ползотворен разговор с доста информация. Обаче не ми е ясно 

това „за запознаване“ какво значи. Приемаме това, което сме 

написали, ще вземем становище по нея или нещо друго? Какво 

значи „за запознаване“? Ако ще говорим за запознаване, аз се 

запознах от твърденията на присъстващите на вчерашната среща. 

Конкретният ми въпрос е какво значи „за запознаване“? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, ако имате предложения, тъй 

като тя е доста обемна, можем да ги обсъдим на заседание на 

работна група по машинното гласуване във връзка с изготвяне на 

становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, че това ще кажа. Тъй като е 

обемна и тъй като чух какво се говореше на тази среща, може би е 

добре ЦИК все пак да го обсъди, да прочете тези страници от 

12.02.2021 г., защото току-що разбирам, че има вече и текст най-

малкото. Този текст май е изпращан на едни други преди нас. Май! 

Така че, ако този текст е изпращан на едни други ужким 
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спомагателни, не е ли добре поне ЦИК, който не е спомагателен, 

поне да го прочете все пак? 

Предлагам среща за обсъждане утре, когато прецени 

ръководителят на групата и да каже къде е публикуван този текст. 

Не само спомагателните ще разполагат с този текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Още утре в 9,30 ч. насрочвам заседание 

на работна група „машинно гласуване“. Колеги, ще го обсъдим. 

Колеги, докладвам ви писма с вх. № ЦИК-06-6-38 и № ЦИК-

06-6-39 от 12.02.2021 г., които се намират във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали и които са във връзка с публикувано 

обявление в сайта ЕОП за възложена поръчка със съответния номер 

във връзка с доставка на специализираните устройства за машинно 

гласуване. 

Докладвам го за сведение. 

Също така ви докладвам отново във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днес вх. № ЦИК-06-6-42 от 15.02.2021 г. 

Моля да го погледнете. Това е писмо от продуцента на „Тази 

сутрин“ във връзка с покана към  господин Веселин Тодоров, 

управител на „Сиела Норма“ АД, с което искат писмено разрешение 

за негово участие в пряко включване от митнически склад на „Карго 

партнер“. Темата е посветена на машините за гласуване, а въпросите 

са уточнени с  господин Тодоров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо, този склад официалният склад ли 

е? Това, първо. Репортажчета от точка „х1“, „х2“ някъде из районите 

на София, може би е добре за видеорепортаж. Но ЦИК трябва да има 

яснота къде е централният склад. Нямаме информация към момента. 

Още няма. Така че солови изгледи от някои складове – няма лошо, 

разбира се. Но ЦИК не се занимава с ракурса на камери, които 
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снимат нещичко си. ЦИК трябва да знае кой му е централният склад. 

Няма информация за това.  

Второ, тъй като нямаме информация за тази работа, може би 

е добре изпълнителят леко да се въздържи. Все пак пиарът може би е 

добре да е за ЦИК, а не за изпълнителя. Толкова! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако разбирам 

правилно,  господин Чаушев, Вашето предложение е да остане за 

сведение това писмо? Добре. 

Има ли друго предложение?  

Ако няма друго предложение, остава за сведение. 

Заповядайте, колега Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Също така, колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали моля да се запознаете с писмо с вх. 

№ ЦИК-00-100 от 15.02.2021 г. Това е текстът на английски, който 

следва да изпратим и който беше преведен от специализирана 

агенция, до Българската народна банка във връзка с потвърждаване 

автентичността на банковата гаранция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

гласуваме решение за одобряване писмото до Българска народна 

банка с предложения текст. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в моя папка също така можете 

да видите проект № 5237, но само за запознаване. Предлагам утре на 

работно заседание да обсъдим текста на това писмо. Не искам сега 

да го гласуваме.  

Това е засега. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да се 

запознаете с проекта на писмо. След утрешното заседание на 

работна група „Машинно гласуване“, в утрешното заседание на 

Комисията, вече да бъде разгледан и предложен окончателният 

вариант, за да бъде подложен на гласуване. 

Имате ли друг доклад в тази точка? 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Не, благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

преминаваме към точка седем.  

 

Точка 7. Отговори по въпроси на граждани. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка от 12.02.2021 г. може да се 

запознаете с питане на гражданин НС-22-199 във връзка с гласуване 

в чужбина. Той казва, че е попълнил заявлението за гласуване извън 

страната, но когато е посочил своя адрес се е оказало, че адресът, 

който е въведен е написан неточно: „Според Национална база данни 

„Население“ не успях да намеря начин как е записан адреса ми.“ 

Изготвил съм писмо в този смисъл, което можете да видите в 

моя папка. Предлагам да изпратим това питане на гражданина за 

технически проблем на партньорската организация, която да изясни 

проблема. В този смисъл съм подготвил писмо, което е под № 5229. 

Питащият гражданин е г-н Д. Б.  

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждате 

проекта на писмо. Процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият въпрос е от           г-жа 

Ц.,            което е с № НС-22-200, също от 12.02.2021 г. Тя казва, че 

от началото на 2021 г. е с постоянен адрес в гр. София: „Ще мога ли 

да гласувам в изборите през април в София?“. Тоест, по постоянния 

си адрес.  

Отговорът, който съм подготвил е под № 52-28 и 

уведомяваме г-жа Цонева, че на предстоящите избори може да 

гласува в секция. Предлагам да добавим в писмото „в секция по 

постоянния Ви адрес и ще бъдете включена в избирателния списък 

по този адрес“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

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

няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последният въпрос, който 

представям е също във връзка с гласуване в чужбина с № НС-22-221 

от 13.02.2021 г. Господин С.     заявява, че е на работа в Мисията на 

Европейския съюз в Нигер: „Очевидно тук няма да има секция, тъй 

като три години не съм срещал повече от двама-трима българи. 

Няма да има повече от 60 заявления“. Конкретният му въпрос е 

може ли да упълномощи съпругата си, също така поставя въпроса 

как може да гласува на 4 април 2021 г.  

Отговорът, който предлагам да изпратим на г-н С.      , е под 

№ 5236. Предлагам на първо място да уточним, че Изборният кодекс 

не допуска гласуване по пълномощие. На второ място да уточним, 

че би могло да се яви в най-близката организирана секция за 

гласуване извън страната, като представи пред секционната 

избирателна комисия декларация, Приложение № 22. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на отговора. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, предлагам, тъй като 

въпросът за пълномощията е нов и уникален, ако има съгласие, в 

цялост въпросът и отговорът да бъдат публикувани в рубриката 

„Въпроси и отговори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други доклади 

имате ли, колега Николов? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колеги, преминаваме към точка девета „Разни“. 

 

Точка 9. Разни.  

Колега Димитров! 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председател. 

Имаме 25 натрупани уведомления за тарифите, които медии 

ще ползват в кампаниите. Предлагам анблок да бъдат прибавени към 

вече съществуващия масив от такива уведомления. Стигнали сме до 

№ 35. Това първо. 
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Второ. Писмо за сведение, № НС-17-1 от 15.02.2021 г. 

Няколко от агенциите, които са популярни като „Маркет линкс“, 

„Тренд“, „Галъп интернешънъл болкан“, „Алфа“, са се обърнали с 

молба да не бъдем много рестриктивни, така че те да могат да 

организират екзит пола си. Описали са параметри, каква дистанция 

ще спазват, няма да общуват, но трябва да имат контакт с изхода от 

секцията, защото в противен случай не могат да си създадат 

необходимата извадка.  

Това е за сведение. За сега не съм видял мерки, които 

значително да ограничават методиката им. 

Трето. Писмо от „Нова телевизия“: „Дали бихте имали 

желание да включим говорител на ЦИК в сутрешния блок във 

връзка с коментарите на Волен Сидеров по повод решението, с което 

партия „Атака“ остава без представители в РИК“. 

Ще трябва да изчакат до четвъртък, когато ще излязат 

съдебните решения и по-лесно ще ни бъде да коментираме. Докато е 

в съдебна фаза и оспорен резултатът, предлагам да не се 

произнасяме. Още повече, че въпросът е твърде тесен и няма как да 

се обсъди цялата работа на ЦИК. 

Следва един мой опит да отговоря на Обществения съвет и 

по-скоро на неговия председател. Той е в папката ми, утре ще го 

докладвам, който засега е за сведение, не е най-сполучливия. 

Смисълът му е, че тяхното общуване с Министерство на 

здравеопазването по частния въпрос как ще бъдат защитени 

наблюдателите е твърде частен, ние приемаме сега обща регулация.  

Второто е нещо, свързано с машините. Тук съм бил малко по-

остър и съм обяснил, че имаме впечатление, че компетентността на 

Обществения съвет по този сложен технически въпрос, свързан с 

одитирането и сертифицирането на машините, едва ли има някакъв 

особен смисъл практически.  

Последно, че ЦИК ще приветства всяка публична кампания 

за популяризиране на машинното гласуване, тъй като има и някакво 

такова предложение.  
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Погледнете го, ако някой има нещо, може и да не изпращаме 

нищо. Просто да оставим за сведение двете писма, които са 

адресирани до Министерство на здравеопазването и до Агенция 

„Електронно управление“ с копие до нас. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За яснота. Подпомагащият Обществен 

съвет, съгласно закона в работата на държавния орган ЦИК, в крайна 

сметка какво иска от нас? Искам да уточня, че подпомага, а не води 

самостоятелна кореспонденция, така е по закон. Ако видим речника 

на българския език думичката „подпомага“ означава оказвам помощ, 

съдействие, но съм самостоятелна единица. Съгласно закона пак 

питам, какво искат от Обществения съвет от ЦИК, като 

подпомагаща единица? Повтарям – подпомагаща, а не със 

самостоятелна политика по отношение на изборния процес. 

Изборите се правят от ЦИК. Съжалявам, така е по закон. 

Двувластие, тривластие, символен капитал, това са други работи. 

Органът, който прави изборите, е ЦИК. Официалните документи са 

от ЦИК. Каквото ЦИК прецени, това. ЦИК се произнася с решение 

именно въз основа на закона с правомощията си.  

Пак питам, какво искат от Обществения съвет? Към, 

ключовата дума е „към“ ЦИК? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Няма как да бъда защитник. Искат 

да се срещнат с министъра, с главния държавен инспектор, по 

възможност да присъстват физически, в което не намирам особен 

смисъл, при одитирането, сертифицирането на машините. Тъй като 

имаме опит с това и тяхното присъствие с нищо не допринася към 

процеса. Аз не мисля, че нещо специално искат, но съм се опитал 

най-възпитано да им обясня, че всички въпроси, които повдигат или 

са в процес на решаване, или ще бъдат решени. Няма как да напиша, 

че ще бъдат решени от ЦИК или какво да кажа „Благодаря за 

изпреварващите съвети“, банално, извинявам се. Би трябвало да 

бъдат банално изпреварващи съвети.  
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Освен да не са взели присърце политическото послание на 

един от участниците да назначим алтернативна ЦИК. И това го 

казвам за протокола.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз не получих отговор. Ще им 

отговаряме ли, няма ли да им отговаряме? Обаче категорично 

твърдя, че с държавни органи се среща ЦИК. Централната 

избирателна комисия взема решения. Срещи с този или онзи са 

ирелевантни по отношение на дейността на ЦИК и ЦИК няма начин 

да толерира някои представи, че спомагателни единици могат да 

формират политиката, политика в смисъл на вземане на решения на 

ЦИК, от самата ЦИК. Да, можем да приемем становища, можем да 

приемем мнения, но ЦИК е държавният орган за организиране на 

изборите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Мисля, че в това, което каза колегата Чаушев всички сме 

обединени, но нека да го обсъдим, след което вече текстът да бъде 

редактиран и окончателно приет от Комисията. 

Колега Димитров, друг доклад имате ли в тази точка? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, благодаря Ви. 

Минаваме към следващия докладчик в точка „Разни“, а 

именно колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка за днешното заседание може 

да видите изготвено писмо до г-н Ангелов – министър на 

здравеопазването. Предлагам да искаме информация и становище на 

Министерство на здравеопазването във връзка с организация на 

гласуването с подвижни избирателни кутии в условия на извънредна 

епидемична обстановка.  

На второ място, в частност във връзка с подготовката на 

принципното решение за работата на подвижните секционни 

избирателни комисии. След като обясняваме различния режим, 

тоест – еднакъв по същество режим за две категории лица по чл. 37, 
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ал. 1 ИК за хората с трайни увреждания и по чл. 28, ал. 3 от Закона 

за мерките и действията по време на извънредното положение за 

хора, които са поставени под задължителна карантина и 

задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, отправяме 

искане за становище могат ли избирателните списъци на ПСИК да 

бъдат общи и да включват избирателите от двете категории в 

съответната община или тези избиратели следва да бъдат включвани 

в отделни избирателни списъци, съответно да се назначават отделни 

подвижни секционни избирателни комисии за лица с трайни 

увреждания и за лица, поставени под задължителна карантина или 

изолация, съгласно Закона за здравето. 

Това е писмото с молба за становище, което предлагам да 

отправим до министъра на здравеопазването. Писмото е под № 5230. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Таня Йосифова и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, докладвам ви предложения, 

които са с вх. № ЦИК-12-4-1 от 14.02.2021 г. – две на брой, 

пристигнали са от г-н С.     С    . Може да се запознаете с тях в моя 

папка.  

С първото предложение г-н С.      предлага да обмислим 

възможността при машинното гласуване да се извършва контрол в 

рамките на 10% на разписките под някаква форма, които са 

разписките за определяне на резултата – ръчно преброяване на 

разписките за определяне на резултата от машинното гласуване по 

кандидатски листи с преференции.  

С второто предложение той предлага да се изградят 

стационарни избирателни комисии за хората, които са поставени под 
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карантина. Това е второ предложение на г-н С.             , той на 

31.01.2021 г. аналогично предложение ни изпрати.  

Приготвил съм кратко писмо, което е с № 5232 по тези две 

предложения, в които уточняваме, че ще обсъдим първото му 

предложение при изготвяне на указания във връзка с машинното 

гласуване. Ще обсъдим тези идеи.  

Колеги, оттеглям материала, в първата част е добре да 

обмислим предложението предварително.  

Вторият въпрос, който поставям. Докладвам ви за сведение 

едно заявление НС-22-229 с днешна дата 15.02.2021 г. Един 

господин заявява, че желае да се кандидатира за кмет. Докладвам 

заявлението за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Друг доклад нямате. 

Колегата Солакова. 

 

Точка 8. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една 

молба от председателя на ОИК – Венец, тъй като става дума за 

получаване на бюлетините – изборни книжа. Оказва се, че една част 

от членовете на общинската избирателна комисия се нуждаят от 

предоставяне на копия от удостоверенията. Посочен е списък на тези 

членове на ОИК – Венец. Аз ви докладвам да разрешим издаването 

на копие на издадените удостоверения и с едно писмо да ги 

изпратим на общинска избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Ивайло Ивков, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

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

против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам две 

писма. От община Суворово и община Белослав подават заявки за 

съответни материали за обезпечаване на изборния процес. С 

Решение № 1997 на Централната избирателна комисия е възложено 

на отделни органи – кметове на общини, областни управители, 

техните администрации, изработването на книжа и материали. 

Скоро очакваме да има и указания от администрацията на 

Министерски съвет или от господин Томислав Дончев, който 

отговаря за изборите, като заместник министър-председател.  

Докладвам ви писмо ЦИК-04-15 от 12.02.2021 г., изпратено 

по указание на министъра на финансите за подготовката и 

представянето на бюджетните прогнози на първостепенните 

разпоредители с бюджет за периода 2022-2024 г. За сведение и 

запознаване на Централната избирателна комисия, на главния 

счетоводител и на счетоводството, да имат предвид и спазването на 

сроковете в бюджетната процедура, която е утвърдена с тези 

указания на министъра на финансите. 

Докладвам ви писмо НС-06-11 от 12.02.2021 г. от 

изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в 

Република България във връзка с проведената на 05.02.2021 г. 

среща. Те предлагат да се организира съвместен дискусионен форум 

за обсъждане на въпроси, свързани с организационно-техническата 

подготовка на предстоящите парламентарни избори. Представят 

няколко въпроса, които считат, че следва да бъдат предмет на този 

форум. Предложението им е да е онлайн, като за целта 

организираната форма и участието чрез съответните платформи ще 

бъдат предоставени от Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви за запознаване и обсъждане на работна група. 

В случай, че ще имаме допълнително въпроси, които ще поставим, 

те ще бъдат предложени в писмото – отговор.  

Представени са и предложения за дати, по което също 

Централната избирателна комисия трябва да вземе отношение.  
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Колеги, с оглед на писмото на председателя на Комисията по 

досиетата и възложеното на администрацията изготвяне списък на 

всички членове на районните избирателни комисии с имена, ЕГН и 

длъжности в районните избирателни комисии по изборни райони. В 

отговор на тяхното писмо с вх. № НС-23-11 от 11.02.2021 г. 

предлагам да изпратим писмото с приложение – така, както са 

указанията в тяхното писмо. Предлагам приложението да бъде 

съобразено с извършените промени в съставите на районните 

избирателни комисии днес и да не бъдат проверявани тези, които са 

освободени и де факто само един ден са били на съответната 

длъжност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на госпожа Солакова. 

Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпило е писмо 

ЧМИ-1515 от 15.02.2021 г. с поставен въпрос за разяснение по 

прилагане разпоредбата на чл. 28 от Закона за мерките и действията 

по време на извънредно положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на 

последиците.  

Докладвам ви за сведение това писмо. В случай, че има 

предложение за отговор, на първо място ще обърна внимание на 

председателя на ОИК, че писмата от името на общинските 

избирателни комисии следва да са подписани от председател и 

секретар. Това е поредно писмо на тази общинска избирателна 

комисия, подписана единствено от председател и подпечатано с 

печата на комисията.  
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На второ място, отговорът ми не може да бъде друг освен 

това, че съгласно чл. 28 от Закона за мерките и действията по време 

на извънредно положение в Централната избирателна комисия не 

сме получили други указания извън тези, които са с вх. № ЧМИ-04-3 

от 20.01.2021 г., които с изх. № ЧМИ-06-6 от 21.01.2021 г. са 

препратени на съответните общини. В този смисъл няма други 

указания, няма други правила и Централната избирателна комисия 

очаква, ако има такива правила, въз основа на тях да приеме 

съответните решения. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

продължаваме. 

Колегата Цанева. 

 

Точка 9 „Разни“. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, предлагам ви да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ във връзка с необходимостта от 

използване на онлайн платформата „Zoom“ по време на 

ежеседмичните брифинги на Централната избирателна комисия, 

като поискаме съдействие и информация за закупуване и 

предоставяне на лиценз за ползване на продукта за период от една 

календарна година. Да изпратим това писмо и вече те ще ни 

отговорят със съответните възможности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-23-14 

писмо от посолството на Руската федерация в Република България, с 
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което се обръщат към Централната избирателна комисия, че 

Обществената камара на Руската федерация и по-конкретно членове 

на координационния й съвет биха желали да участват като 

наблюдатели в наближаващите в България парламентарни избори. 

Предлагам писмото да бъде изпратено до Министерство на 

външните работи с копие до посолството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на протоколно решение за 

изпращане на писмо до Министерство на външните работи.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви писмо в вх. № НС-26 от 

10.02.2021 г. Писмото е от Български център „Зорница“ в Монреал, с 

което ни казват, че имат българско телевизионно предаване 

„Зорница“ към местна канадска телевизия и към кого да се обърнат 

за евентуално интервю на изборна тема.  

Моето предложение е, ако не възразявате, да отговорим не за 

интервю, тъй като часовата разлика много трудно би позволила да се 

прави интервю, но да им изпратим линка към нашата фейсбук 

страница, а и в следващ период, когато вече са ни готови 

материалите по разяснителната кампания, бихме могли да ги 

насочим и към такъв линк. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може да се 

посочи, че от четвъртък има брифинг и биха могли включително и 

да зададат въпроси.  

Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 
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Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви, колеги, за сведение писмо от 

Централната избирателна комисия на Узбекистан, с което ни 

информират, че има промяна в председателя и заместник-

председателя на комисията. За сведение, писмото ще бъде предадено 

на колегата експерт „Международни връзки“. 

Докладвам ви за сведение писмо с вх. № ЦИК-07-27 от 

10.02.2021 г. Писмо, с което ни информират от Венецианската 

комисия, че Венецианската комисия, в партньорство с Постоянния 

изборен орган на Румъния, ще организират третия научен изборен 

дебат на експерти с тема „Постижения в изборните процеси“, който 

ще се състои на 16.02.2021 г. онлайн.  

За запознаване и за сведение. Информацията ще бъде качена 

и в папка „Международна дейност“. 

Докладвам ви с вх. № ЦИК-07-14/3 от 10.02.2021 г. писмо от 

Асоциацията на европейските изборни органи, с която ни 

информират, че срещата на предстоящия изпълнителен борд на 

асоциацията ще се състои на 25.03.2021 г., като прието е, че 

приемаща страна ще бъде Постоянният изборен орган на Румъния. 

За сведение. 

Докладвам ви за сведение с вх. № ЦИК-07-177 от 10.02.2021 

г., с което сме получили проект на протокола от проведената на 27-

28 януари 2021 г. среща на Мрежата за европейско сътрудничество в 

изборите.  

С вх. № ЦИК-0728 от 12.02.2021 г. ви докладвам за 

запознаване писмо от „Silba“ – неправителствена организация с 

нестопанска цел на младите хора, която работи и предлага 

инициативи за диалог и демокрация в изборния процес, като казва, 

че те участват в наблюдение на избори, но поради COVID 

ситуацията не биха могли да участват като такива в Българи. Затова 

предлагат: „Ако някой от вашата организация има желание, да даде 

кратка лекция, 20-30 минути, на тема „Изборни процеси в COVID 
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пандемията и кратки въпроси и отговори след тази лекция….“. Това 

се предполага, че ще се проведе в средата на месец април чрез 

„Zoom“ и аудиторията ще бъдат студенти и млади професионалисти 

от Дания и от Холандия. Засега за сведение, срокът е средата на 

април.  

Последно ви докладвам за сведение писмо от „A-WEB“ - 

ЦИК-07-175 от 12.02.2021 г., с което повторни ни молят да изпратим 

месечно послание на нашия председател на Централната 

избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, ще 

дадат предоставени съответните материали и ще бъдат изпратени, 

след протоколно решение на ЦИК. 

Колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, имам две преписки. 

С вх. № НР-06-4 от 12.02.2021 г. сме получили от община 

Рудозем, област Смолян пълен комплект с документи във връзка с 

предаването в Държавен архив на книжа от Националния 

референдум. Приложени са писма от Държавен архив, акт за 

унищожаване, съответно заповед и протоколите на лицата, които са 

извършили всички тези действия.  

Докладвам писмо от К.     Г.                   , писмото е в моя 

вътрешна папка за днес. По същество проблемът е във връзката 

между „Гугъл“ и информацията, която се получава след търсене в 

„Гугъл“ на абревиатурата ЦИК. Проблемът е, че при натискане на 

ЦИК чрез „Гугъл“ се появяват стари варианти на Изборния кодекс. 

В нашата страница кодексът е актуализиран. Проблемът, който 

гражданинът иска да се разреши, е да оправим връзката „Гугъл“ – 

ЦИК, за да не излизат неактуализирани данни по отношение на 

Изборния кодекс.  

Говорих с колегите от „Информационно обслужване“, този 

проблем не е нерешим. Предлагам със съответната заявка, те имат 

готовност, да ликвидират по същество при връзката „Гугъл“ – ЦИК 

да не се появяват старите варианти на Изборния кодекс. 
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Предлагам да дадем заявка към „Информационно 

обслужване“ и да ликвидират проблема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Подлагам на гласуване протоколно решение за подаване на 

заявка до „Информационно обслужване“ и разрешаване на 

проблема. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

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

няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега, 

Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-197 от 12.02.2021 г. – 

писмо от В.     М                        , който ни казва, че иска да се 

кандидатира за народен представител, но ще навърши 21 години 

след 4 април 2021 г. В тази връзка се обръща с молба към ЦИК да 

промени решението си за регистриране на кандидати и да позволи 

всички, които навършват 21 години до 31 декември 2021 г. да имат 

възможността да се кандидатират.  

Докладвам ви писмото за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодарим. 

Имате ли друг доклад? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, вх. № МИ-15-48 от 

12.02.2021 г. В изпълнение на задължението си по чл. 42, ал. 5 от 

ЗМСМА колегите от Общинска избирателна комисия Кюстендил ни 

изпращат препис от тяхно решение № 236 от 03.02.2021 г., с което са 
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отказали да прекратят предсрочно пълномощията на кмета на с. 

Жабокрът, община Кюстендил и са оставили без уважение 

постъпилата жалба. 

Докладвам го за сведение. Ще обърна внимание на колегите, 

че в тези случаи върху преписа следва да има отбелязване на коя 

дата решението е влязло в сила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигнал с вх. 

№ НС-10-40 от 15.02.2021 г. от г-н Е. Е. А.                        . Същият 

сигнал, ако отворите, ще видите, че е препратен до пресцентъра на 

НФСБ, до пресцентъра на „Воля“ и до БНТ, „bTV“ и „Нова 

телевизия“. 

Със сигнала г-н А.              ни уведомява, че по повод обявена 

в медиите информация за участието на Българска 

социалдемократическа партия с председател г-н Йордан Нихризов в 

предстоящите парламентарни избори в коалиция „Воля-НФСБ“ 

сигнализира ЦИК за това, че без решение на националния комитет, 

който е висш орган в устава на партията при вземането на решения 

за предизборни платформи и участия в коалиции, председателят на 

партията г-н Нихризов самоволно и на своя глава е предприел 

нелегитимни действия за регистрация на водената от неговата БСДП 

в предстоящите избори, които са в разрез с устава и предполагат 

лични договорки с лидерите на коалициите. Цитира се чл. 45 от 

техния устав, като се твърди, че националната конференция е тази, 

която приема предизборните платформи на партията и решенията на 

политическите коалиции. Твърди, че такава национална 

конференция не се е състояла и г-н Нихризов няма как да разполага 

с подобно решение.  

Към сигнала са добавени имената, освен на г-н Е.  , и на 

господата В.      З.           , Н.             Н.           и М.         С.              , 

като за първите двама се твърди, че са заместник-председатели, а 

другите – членове на изпълнителното бюро на партията.  
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Уважаеми колеги, аз предлагам да отговорим на г-н Е.            

Е.      А.                      по имейл по следния начин: Производството, 

което се развива пред Централната избирателна комисия във връзка 

с регистрацията на коалициите е охранително и строго формално. 

При подадено заявление с приложени към него документи 

Централната избирателна комисия проверява дали същите 

съответстват на изискванията на чл. 140 от ИК, където подробно са 

описани всички документи, които следва да се приложат към 

заявлението за регистрация на една коалиция. В конкретния случай 

при регистрацията на коалиция Патриотична коалиция „Воля- 

НФСБ“ Централната избирателна комисия е постановила своето 

Решение № 2040-НС от 12.02.2021 г., като е съобразила, че са 

представени всички изискуеми от ИК документи, както и са спазени 

изискванията на приетите от Централната избирателна комисия 

съответно Решение № 1961-НС от 27.01.2021 г. относно 

регистрацията на партиите и коалициите в ЦИК за участие в 

изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и Решение № 

1968-НС от 29.01.2021 г., с което е изменено Решение № 1961 на 

ЦИК. Вътрешнопартийните проблеми те трябва да си ги решат 

съобразно устава, като обръщам внимание, че не съществува 

изискване по ИК при регистрацията на коалициите да се представят 

и съответно преписи от техните устави, както и решенията на 

изпълнителните органи. Така че в Централната избирателна комисия 

такава информация не съществува и няма как да се извършва такава 

преценка и не е необходимо съобразно изискванията на ИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението за отговор на колегата Иванова. 

Има ли други предложения? Ако няма – процедура по 

гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 
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Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад 

имате ли? 

КАТЯ ИВАНОВА: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешна 

мрежа в моя папка са публикувани проектите на писмата, които 

обсъждахме в по-ранната част от заседанието. Това са писмата с 

покани за срещи до bTV Media Group, Нова Броудкастинг Груп, 

„ФОКУС НУНТИ“ ООД и „ИНВЕСТОР.БГ“ ЕАД, трите ефирни 

телевизии, заедно с Националното радио „Фокус“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имаме 

ли предложения относно текста на писмото. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам копието да отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Приемаме да 

бъде само до адресата, без копията.  

Колеги, процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад 

имате ли? 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви, че 

са постъпили писма от главния секретар на Министерския съвет с 

приложени проекти на техническа спецификация за изработка и 

доставка на изборни книжа и материали, като са предвидени доста 

https://cem.bg/linear_reg_docs.php?id=2&cat=1
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на брой протоколи, които, като част от изборните книжа, следва да 

бъдат изработени по процедура, проведена от администрацията на 

Министерския съвет.  

Предлагам ви за запознаване НС-03-20 от 15.02.2021 г., както 

и НС-03-19 от 15.02.2021 г., последното е за технически 

спецификации за изработка на печатите на секционните избирателни 

комисии, техния брой, и разпределението по изборни райони. 

Предлагам да се възложи на администрацията за проверка на 

съответните документации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на госпожа Солакова. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад 

имате ли? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: За сведение, колеги, МИ-06-188 от 

12.02.2021 г. от община Шумен относно предаване на Агенция 

„Архиви“. Изпращат ни заверени копия от протокол от 09.02.2021 г. 

и заповед на кмета на община Шумен относно архивиране на 

документи. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладвам ви за 

сведение постъпилия вх. НС-22-224 от 14.02.2021 г. Това е във 

връзка с интервю, което дадох за „Радио К2“, в което дадох 

разяснения относно срока, който изтича на 17.02.2021 г. за 

регистрация на партии и коалиции и други въпроси, които бяха 
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поставени във връзка с организацията на изборите. Може да го 

видите във вътрешната мрежа. За сведение. 

С това, колеги, закривам днешното заседание. Насрочвам 

утрешното заседание за 13.30 часа. 

 

(Закрито в 18.10 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

Стенографи: 

  Божидарка Бойчева 

 

  Красимира Николова 


