
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 290 

 

На 16 февруари 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК 

за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.  

  Докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение относно жребий при попълване 

съставите на СИК.  

  Докладва: Емил Войнов 

3. Проект на решение относно условията и реда за 

провеждане на предизборна кампания в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г.  

  Докладва: Паскал Бояджийски 

4. Проект на решение относно условията и реда за 

извършване на допитвания до общественото мнение, 

социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния 

ден и регистрация на организациите, които ги извършват за изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г.   

  Докладва: Таня Цанева 

5. Проект на решение относно подлежащите на вписване 

обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните 

регистри от районните избирателни комисии при произвеждане на 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

  Докладва: Мария Бойкинова 



 2 

6. Изпращане за съгласуване на проект на решение за 

осъществяване на контрол от Централната избирателна комисия при 

отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г.   

  Докладва: Севинч Солакова 

6а. Проект за решение за предоставяне на медийни пакети. 

  Докладва: Димитър Димитров 

7. Указания за СИК/РИК при  обработване и защита на лични 

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

  Докладва: Мария Бойкинова 

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

народни представители на 4 април 2021 г. 

  Докладват: Таня Йосифова, Катя Иванова, 

  Цветанка Георгиева, Димитър Димитров,  

  Николай Николов 

8а. Промени в Решения за назначаване на РИК. 

  Докладват Кристина Стефанова, Таня Цанева, 

  Мария Бойкинова 

9. Доклад относно машинно гласуване. 

  Докладва: Таня Йосифова 

10. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

  Докладват: Ивайло Ивков, Бойчо Арнаудов, 

  Катя Иванова 

11. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

  Докладва Мария Бойкинова 

12. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

  Докладва: Йорданка Ганчева 

13. Отговори по въпроси на граждани. 

  Докладват: Николай Николов, Ивайло Ивков 

14. Доклади по административни преписки. 

  Докладват: Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

  Мария Бойкинова, Димитър Димитров 
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15. Разни. 

Докладват: Силва Дюкенджиева, Николай 

Николов, Йорданка Ганчева, Димитър Димитров, 

Таня Цанева, Александър Андреев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 14,00 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 16 февруари 2021 година. 

Във вътрешната мрежа виждате дневният ред, който е обявен. 

Има ли желаещи за допълнения или други предложения към 

проекта за дневен ред?  

Заповядайте, колега Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин председател, моля да 

ме включите с проект на решение относно състава на РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точка 8а ще 

бъде промени в решения за назначаване на РИК. В нея ще 

докладвате евентуално и технически грешки, ако има такива. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в т. 8а и в т. Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Николов. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Моля да ме включите с 

кратък доклад в т. 8 –  Регистрация на партии/коалиции за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в т. 8а. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в т. 10 – Искания за 

изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други желаещи? 

– Не виждам. 

В т. „Разни“ и аз ще се включа. 

Колеги, процедура по гласуване на дневния ред. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.  

 

Започваме с точка първа от дневния ред. Колега Войнов, 

заповядайте. 

Точка 1. Проект на решение относно назначаване съставите 

на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, моята папка се намира проект за решение 

относно назначаване съставите на СИК за изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. По принцип това е стандартно 

решение, което приемаме за назначаване съставите на СИК, но във 

връзка със сегашната епидемична обстановка предлагам в 

решението да има малка промяна на датите, съответно за 
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назначаване съставите на секционните избирателни комисии и за 

провеждане на консултациите. 

Обърнете внимание на т. 1 от решението. По хронограмата 

срокът за назначаване на съставите на СИК от районните 

избирателни комисии е 9 март 2021 г., но предлагам срока да е „не 

по-късно от 9 март 2021 г.“ 

Сега предлагам този срок да се изтегли и да бъде „1 март 

2021 г.“ като заменим думите „не по-късно“ със „срок до 1 март 2021 

г.“. Тоест да покажем, че срока е препоръчителен все пак. 

В т. 3 консултациите по хронограма са „не по-късно от 27 

февруари“, затова предлагам тук да запишем „в срок до 

22 февруари“ да бъдат проведени консултациите. 

Всичко това се прави с оглед, за да може по-рано да бъдат 

назначени членовете на СИК, за да има възможност тези от тях, 

които желаят, да могат да бъдат ваксинирани. 

Освен това за съставите на подвижните секционни 

избирателни комисии в проекта за решение е уточнено, че става 

дума за съставите на подвижните секционни избирателни комисии 

за избиратели с трайни увреждания. Съответно за тях сроковете са 

така, както са по хронограма – 24 март 2021 г. за назначаване и не 

по-късно от 16 март 2021 г. за консултации.  

За подвижните секционни избирателни комисии които ще 

бъдат образувани за карантинирани предлагам да бъде прието 

отделно решение от Централната избирателна комисия. 

Останалата част от проекта за решение е стандартна. Няма 

някакви промени в сравнение с предишни избори. 

Предлагам проекта за решение да бъде гледан и обсъждан 

страница по страница. 

Приложението, което е – Методиката за изчисляване 

съставите на СИК, абсолютно се покрива с последната Методика от 

частичните избори, насрочени за 28 февруари 2021 г., тъй като няма 

промени в големината на парламентарните групи. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Войнов. 

В т. 1 има промяна на текста, който беше редактиран в 

момента, а именно „до 1 март 2021 г.“ се назначават членовете на 

секционните избирателни комисии от страна на районните 

избирателни комисии, като по отношение на секционните 

избирателни комисии с подвижни избирателни кутии остават така, 

тъй като това са тези, които са избиратели с трайни увреждания. 

Тоест текста се запазва – „24 март 2021 г.“ и в т. 3 същественото 

изменение е по отношение на провеждането на консултациите, че „в 

срок до 22 февруари 2021 г.“ при кмета на общината/района се 

провеждат консултациите за сформирането и съответно за 

подвижните секционни избирателни комисии срокът си остава 

такъв, какъвто е предвиден съгласно хронограмата и Изборния 

кодекс.  

Колеги, да разгледаме решението и по текстове.  

По стр. 1 има ли забележки, предложения, въпроси? – Не 

виждам. 

По стр. 2 има ли? – Не виждам. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В т. 10 накрая вместо „район“ да се запише 

„административен район“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По стр. 3 има ли 

забележки, предложения, въпроси? – Не виждам. 

Преминаваме към стр. 4. 

Заповядайте, колега Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, по т. 20 член на СИК не може 

да бъде – специално тирето, където пише „съдия в Конституционен 

съд, Върховен административен или Административен съд“, и 

следващото е „прокурор или следовател“. 

Предлагам да остане „съдия в Конституционния съд“ да 

отпадне „Върховен административен и Административен съд“, а на 

следващото тире да се запише „съдия, прокурор или следовател“, 

защото това следва от чл. 195, ал. 3 на Закона за съдебната власт. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Кое тире предлагаш да се редактира? 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Предлагам там, където е „съдия в 

Конституционния съд“ да се махне от „Върховния административен 

и Административен“, а да остане в следващото тире „съдия, 

прокурор или следовател“. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не. Както си е в Изборния кодекс. 

Изборния кодекс забранява върховния административен съдия да 

бъде. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Това е по Закона за съдебната власт. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Изборният кодекс си е специален закон. 

Изборният кодекс е по-висш специален закон. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Йосифова, поддържате ли предложението си? 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Оттеглям го. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имаме 

ли други предложения по стр. 4? – Не виждам. 

Преминаваме към стр. 5. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в т. 23, тъй като приехме до 1 март 

2021 г. да бъдат назначавани съставите на СИК, би следвало кметът 

на общината/района да изпрати на РИК не „от 4 март 2021 г.“ както е 

записано, а примерно „от 27 февруари 2021 г.“. 

В т. 23 и 24 „4 март 2021 г.“ да се замени с „27 февруари 2021 

г.“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме 

към стр. 6. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Там, където променяме датите, също текста 

„но не по-късно“ ще стане „в срок до“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

други предложения по текста на решението, освен че ще бъдат 

съобразени датите от допълнителните точки, които е, с оглед 

предложението в т. 1 и 3? – Не виждам. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Решението е № 2062-НС. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа виждате и 

Приложението, а именно това са Методическите указания към 

решението, което приехме. 

Има ли въпроси? – Не виждам. 

Процедура по одобряване на Приложението към решението. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, във връзка с току-

що приетото решение и предвид обстоятелството, че наистина в него 

се въвеждат нови и сравнително необичайни срокове, предлагам на 

сайта на Централната избирателна комисия да публикуваме 

съобщение, с което изрично уточняваме, че консултациите за 

съставите на секционните избирателни комисии при кметовете на 

общини и райони се провеждат в срок до 22 февруари 2021 г. и 

съответно съставите на тези комисии се назначават от районните 

избирателни комисии в срок до 1 март 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на съобщението, което да бъде 

качено на нашата страница. 
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Продължаваме с точка втора от дневния ред. Колега Войнов, 

заповядайте. 

 

Точка 2. Проект на решение относно жребий при попълване 

съставите на СИК. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, представям ви проект за решение относно 

жребий при попълване съставите на СИК. Това решение е 

необходимо, тъй като в чл. 92, ал. 9 от Изборния кодекс е записано, 

че в случай, че парламентарно представените партии и коалиции и 

партиите, които имат избрани членове на Европейския парламент  не 

са направили предложение за всички членове, на които имат право, 

включително са направили предложение за по-малко членове, 

незаетите места се попълват по предложение на други партии и 

коалиции, участвали в консултациите, като попълването се извършва 

чрез жребии при условия и ред, определени с решение на 

Централната избирателна комисия. В този смисъл е и подготвеното 

решение. Ние и на други избори сме приемали подобни решения. 

Идеята е, че ако се окаже, че има не попълнени места се 

провежда жребий между партии и коалиции, които са участвали в 

консултациите. Под такива други партии и коалиции следва да се 

разбира участвалите в консултациите, които нямат избрани свои 

представители в Народното събрание или в Европейския парламент.  

Описан е реда за провеждане на жребия. Условието е, че 

другите партии могат да правят предложение за членове на СИК, но 

не повече от 2% за всяка от партиите и коалициите на членовете на 
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СИК на територията на съответната община. Това е предвидено в 

смисъл да нямат повече членове на СИК отколкото представените в 

Европейския парламент .  

Накрая е предвидено, че ако и след предложението на 

другите партии и коалиции има не попълнени места, тези незаети 

места се попълват от участвалите в консултациите партии и 

коалиции, които имат представители в Народното събрание и 

Европейския парламент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте доклада 

на колегата Войнов.  

В т. 1 ще бъде добавено решението, което беше прието днес. 

Колеги, моля да разгледате предложения проект на решение. 

Другия вариант е всеки, който има предложение по текста на 

решението, което е две страници, да го направи като предложение.  

Колеги, имате ли предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 2063-НС. 

Преминаваме към точка трета от дневния ред. Колега 

Бояджийски, заповядайте 

 

Точка 3. Проект на решение относно условията и реда за 

провеждане на предизборна кампания в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря Ви, госпожо 

председател. 

Уважаеми колеги, Решението е в моята папка. То следва 

традицията в Централната избирателна комисия с тези решения. 
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Разбира се, сроковете са различни и съобразени с приетата от 

нас хронограма. Предлагам да ви запозная накратко с него и след 

това да продължим с обсъждането му – ако трябва страница по 

страница, ако трябва точка по точка.  

В първия раздел са дадени общите правила относно 

условията и реда за провеждане на предизборната кампания.  

Във втория раздел са специалните правила относно 

агитационните материали. 

В третия раздел са специалните правила относно отразяване 

на предизборната кампания на доставчиците на печатни медии и 

онлайн новинарски услуги. 

В четвъртия раздел – специални правила относно отразяване 

на предизборната кампания от обществените и търговските 

електронни медии. 

Завършваме със задълженията на лицата да премахнат 

техните агитационни материали след края на изборния ден и 

възможността да се обжалват съответните решения на районните 

избирателни комисии. 

Това е най-общо като решение. 

Основанията за приемането му са чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 22, 23 и 

24, чл. 58, чл. 175, 199, 200, 201 и § 1, т. 15, 16 и 17 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, време е за запознаване, но ви предлагам да вървим страница 

по страница. Решението следва принципните положения, които 

Централната избирателна комисия е възприела и в предходните 

решения, свързани с организацията на предизборната кампания и 

текстовете, които се отнасят до това, като, разбира се, съдържат и 

легалните определения на това какво е предизборна агитация, какво 

е доставчик на медийна услуга, медийна услуга и т. н. 

Ако искате, да вървим по страниците и ако има желание да се 

добави нещо.  
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Това, което прочитам в първата част, където е провеждането 

на предизборните събрания, може би единствено да добавим „при 

спазването на мерките, установени със Заповед на министъра на 

здравеопазването въз основа на Законът за мерките и дейностите във 

връзка с извънредното положение, тъй като в тази връзка имаме 

специфични условия за осигуряването на присъствието на такива 

предизборни събрания на закрито.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря Ви, госпожо 

председател. 

В т. 5, първият абзац, последното изречение, предлагам след 

него да се премахне точката и да се продължи „и при спазване на 

съответните заповеди и противоепидемични мерки на министъра на 

здравеопазването“. 

Освен това в следващият абзац е съобразена разпоредбата на 

чл. 92, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи 

относно събранията и митингите, която пък беше стара разпоредба 

чл. 76, ал. 3 от предишния закон, която уреждаше именно точно 

това. Мисля, че тук му е мястото да се добави. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, там му е 

мястото, но просто да се допише. 

Колеги, по стр. 1 и 2 до Раздел II има ли предложения? – Не 

виждам.  

Да разгледаме Раздел II – Специални правила относно 

агитационните материали. 

Има ли бележки по този раздел?  

Заповядайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Към Раздел II искам да добавим, че 

се забранява използването на агитационни материали, които 

застрашават живота и здравето на граждани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Горе, в 

забраните го има в т. 15.  
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„Използване на агитационни материали, които застрашават 

живота и здравето на гражданите, частна, общинска и държавна 

собственост и безопасността на движението“.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И все пак според мен е редно да 

направим разлика между агитация и агитационен материал. Тази 

разлика трябва да я правим и с оглед получените сигнали и 

практиката на съда. Защото тук в решението ясно се казва от кого се 

издава агитационния материал.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Кажете какво да 

се добави, защото агитацията може да бъде чрез агитационни 

материали, а може да бъде и устно. Предизборната агитация е 

конкретно определена в Допълнителните разпоредби като легално 

определение. Ако кажете нещо да се добави?! 

Колега Бойкинова, при това положение в т. 15 предлагате да 

бъде посочено „агитация и агитационни материали“, така ли? Там, 

където, разбира се, това е с оглед общите забрани. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Колега Бояджийски, приемате ли? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Гледам точките от 1 до 13 и 

например в т. 15.8. има предизборна агитация в държавни и 

общински учреждения; в т. 15.9. има предизборна агитация на 

работни места; в т. 15.10. и там има агитация, и в т. 11 има агитация.  

Смисъла на решението е да се дадат тук общите забрани, а 

след това да се разглеждат в разделите отделните случаи. 

Мисля си, че ако ние тръгнем да установяваме нарушения, 

няма да ги установяваме въз основа на това решение, а ще ги 

установяваме въз основа на закона в крайна сметка. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В чл. 183 се казва, че „по време на 

предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и 

инициативните комитети“. Това са субектите, които могат да 

издават предизборни агитационни материали, а всеки може да 

агитира. Разбира се, агитацията е по-широкото понятие, но 
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агитационните материали, законодателят конкретно е казал от чие 

име се издават и какво трябва да съдържат. 

Уважаеми колеги, в чл. 181 се казва: „Гражданите, партиите, 

коалициите и инициативните комитети, кандидати и застъпници 

имат свобода на изразяване“. Тоест това са хората, които могат да 

агитират. Агитацията е в устна и писмена форма и вече в чл. 183 

законодателят е казал от кого се издават тези агитационни 

материали и какво следва да съдържат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Бойкинова, въпросът на авторството на кой издава агитационния 

материал е с оглед обстоятелството, че този агитационен материал 

не може да бъде анонимен. Но това не означава, че не съдържа 

предизборна агитация. 

Определението за предизборна агитация е „призив, подкрепа 

или не подкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен 

комитет при участие в изборите“. Следователно този призив може да 

се съдържа както в материален носител, какъвто е агитационният 

материал и затова отдолу има уточнение в легалното определение, 

че предметите, които носят само символи или наименования на 

партии не са агитационни материали, или може да бъде отправено 

устно или по друг начин. 

В тази връзка уточнението, което е, че агитацията е 

осъществяване чрез устно послание или в клип, или на агитационен 

афиш или материал е едно и също. Въпросът е да има агитация. 

Заповядайте, колега Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Решението има ясна логика и 

ясна цел. Целта на решението е да се изпълни разпоредбата на 

закона т. 22 ние като Централна избирателна комисия да приемем 

условия и ред за провеждане на предизборната кампания и то в 

съответствие със закона. Ние не можем да измислим нещо ново от 

това, което е написано в закона. 

Това, което се предлага за агитационните материали, можете 

да го видите в Раздел II, който е посветен от т. 16 до т. 23 на това 
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нещо. И т. 16, 17, 18 преповтарят чл. 183 от Изборния кодекс. 

Докладчикът не си е измислил този ред, той е установен в закона. 

Ако нашите колеги, процесуални представители, имат 

основания, които да намерят от закона, в случаите, когато се 

обжалват решеният на Комисията, да търсят основанията в закона. 

Аз ще бъда един от тях и аз ще ги търся в закона, а няма да ги търся 

в Решение № … на Комисията, взето от днес, ако такова бъде взето, 

за реда за провеждане на предизборна кампания. Целта му е друга. 

То трябва да го каже и на тези, които са доставчици на 

медийни услуги горе долу в какъв ред ние виждаме събрано на едно 

място, в каква последователност ние виждаме процеса. Защото тази 

последователност, която е записана тук, вече веднъж я има в 

хронограмата. Но законодателят очевидно е преценил, че само една 

хронограма не е достатъчна на всички субекти да се ориентират и 

иска от ЦИК да вземе решение, с което ясно и събрано да каже на 

едно място какво очаква да направят участниците в изборния 

процес.  

Пак казвам, запазил съм логиката на решението такава, 

каквато е била досега не от желание да мине лесно решението, а от 

желание да спазваме една и съща последователност при всички 

видове избори. Ако ние тук в един момент имаме някакви други 

виждания по отношение на това какво е агитационен материал, нека 

да ги направим на точното място, но мисля, че днес не е този 

момент. Нека не въвеждаме нещо ново в това решение, за което 

изясних каква му е целта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Напротив, имам виждане. Твърдя, че 

текстът „забранява се използването на агитационни материали, 

които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, 

общинската, държавната собственост и безопасността на 

движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, 
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честта и доброто име на кандидатите“ трябва да е в § 2 – Специални 

правила. 

Твърдя, че това е специално правило по отношение на 

агитационните материали. Неслучайно в Изборния кодекс е 

изведено в отделна глава, озаглавена „Агитационни материали“, в 

Раздел II – „Предизборна агитация“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли да 

попитам, колега Бойкинова, в Раздел III трябва ли да се включи 

също? Нека да видим навсякъде. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: То е включено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Бойкинова точките от 15.2. … 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, бях много ясна. Държа 

разпоредбата на чл. 183, ал. 4 да е в Раздел II – Специални правила 

относно агитационните материали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Бойкинова. 

Процедура по гласуване включването в Раздел II на текста на 

чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 4 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Мария Бойкинова, Николай Николов); против – 

12 (Александър Андреев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Предложението не се приема. 

Има ли други предложения по Раздел II? – Не виждам. 

Преминаваме към Раздел III. Не виждам предложения. 

Не виждам предложения и по Раздел IV. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

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

Ивков). 

Решение № 2064-НС. 

Колеги, с оглед проветряване на залата и предприемането на 

мерки по дезинфекция обявявам почивка от 15 мин. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Колега 

Цанева, заповядайте. 

 

Точка 4. Проект на решение относно условията и реда за 

извършване на допитвания до общественото мнение, 

социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния 

ден и регистрация на организациите, които ги извършват за изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г.   

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  

Колеги, предлагам да оттегля проекта на решение за 

утрешното заседание, тъй като дневния ред е много натоварен, 

имаме и регистрация на партии и коалиции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Цанева. 

Преминаваме към точка пета от дневния ред. Заповядайте, 

колега Бойкинова. 

 

Точка 5. Проект на решение относно подлежащите на 

вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на 

публичните регистри от районните избирателни комисии при 



 18 

произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 

2021 г. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е 

проект на решение под № 4594 относно подлежащи на вписване 

обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните 

регистри от районните избирателни комисии при произвеждане на 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Основанието да приемем това решение е чл. 57, т. 46, който 

казва, че ЦИК определя кои са тези обстоятелства.  

Районните избирателни комисии водят публичен регистър на 

застъпниците, публичен регистър на жалбите и сигналите и 

публикуват списък на представителите на партиите, коалициите и 

инициативните комитети за публикуване.  

Публичния регистър за застъпниците имаме Приложение № 

44 от изборната книга и подробно се обяснява какво се вписва в 

колона 1, 2, 3, 4 и 5. Съответно за жалбите имаме отделно решение, 

тое е № 2005-НС от 10 февруари 2021 г. и съответно публикува се и 

списъка на представителите на партиите, коалициите и 

инициативните комитети за публикуван и районните избирателни 

комисии публикуват регистрите и списъка на интернет страниците 

си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада на колегата Бойкинова. 

Откривам обсъждането на предложения проект за решение. 

Колеги, имате ли предложения по текста на решението? – Не 

виждам желаещи. 

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, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 
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Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Решение № 2065-НС. 

Пристъпваме към точка шеста от дневния ред. Заповядайте, 

колега Солакова. 

 

Точка 6. Изпращане за съгласуване на проект на решение за 

осъществяване на контрол от Централната избирателна комисия при 

отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във  вътрешната 

мрежа е проекта на решение за осъществяване на контрол при 

отпечатване на бюлетините за изборите за народни представители. 

Моля да погледнете проекта. Предложението ми е днес да го 

одобрим с протоколно решение и да го изпратим на Печатницата на 

БНБ за бележки и предложения, както и до главния секретар на 

Министерския съвет, тъй като в частта относно областните 

управители са предвидени определени техни задължения с посочени 

конкретни срокове, и до Националното сдружение на общините в 

Република България също за становище в частта относно кметовете 

на общини. 

В общи линии, при осъществяване на контрола на 

бюлетините се има предвид, че всички тези действия се извършват 

при спазване изискванията на Наредбата за отпечатване на ценни 

книжа, каквито са съгласно Изборния кодекс хартиените 

бюлетините за гласуване. 

По-специално внимание заслужава, разбира се, частта 

относно утвърждаването на предпечатен образец, получаването на 

бюлетините, транспортирането, съхранението в областните 

центрове, предаването на кметовете на общини, отговорностите на 

съответните органи и разпределението на секционните избирателни 

комисии. Всички охранителни дейности са възложени по закон на 

Министерството на вътрешните работи. 
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Разлика с предишни условия ред може би ще забележите в 

частта относно предаването на бюлетините за гласуване в секциите 

извън страната. Основно това са представителите, упълномощени 

със заповед на министъра на външните работи и Централната 

избирателна комисия може чрез свои упълномощени представители 

да участва в този процес. 

С това решение ние определяме и основната характеристика 

грамаж на хартията за изработка на бюлетините. Както, разбира се, и 

унищожаването на бюлетините в края на процеса след приключване 

на изборите и изтичане на сроковете за оспорване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Солакова. Виждате в папката за 

днешното заседание проекта е с № 4625. 

Предлагам да се запознаете с проекта за решение преди да 

гласуваме протоколното решение за изпращане до посочените 

държавни органи и Националното сдружение на общините в 

Република България. 

Имате ли предложения по текста на проекта за решение? – Не 

виждам. 

Процедура по гласуване на протоколно решение, както беше 

предложено от колегата Солакова, като освен до главния секретар на 

Администрацията на Министерския съвет, до Националното 

сдружение на общините в Република България и до Печатницата на 

Българската народна банка да бъде изпратено и до министъра на 

финансите за съответно съгласуване на  текста на решението. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Заповядайте, колега Димитров, да направите предложение за 

промяна в дневния ред. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам с протоколно решение 

да приемем проекта на решение за медийни пакети, за да може да го 

изпратим в Министерството на финансите  за съгласуване. Самият 

проект ще гледаме по същество, когато получим това съгласие. Това 

е смисъла на изпреварващото изпращане – да влезем още в 

работното време на днешния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Димитров да бъде 

предвидена в дневния ред нова точка, а именно свързана с проект за 

решение за предоставяне на медийни пакети да бъде изпратено на 

Министерството на финансите  за съгласуване. 

Процедура по гласуване за включването на нова точка 6а. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка 6а от дневния ред. Заповядайте, 

колега Димитров. 

 

Точка 6а. Проект за решение за предоставяне на медийни 

пакети. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател. 

В моята папка е решението, направено като чернова и проект 

като в жълто са маркирани онези части, които се нуждаят от 

съгласуване, тоест трябва да се посочи номера на писмото на 

Министерството на финансите, както и един срок, който предлагам 

да обсъждаме утре. 
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По същество решението е съвсем същото, каквото е било на 

европейските избори, каквото е било на предходните парламентарни 

избори от 2017 г.  

Предлагам ви да изпратим с протоколно решение този 

проект, а обсъждането му по същество да стане в утрешния дневен 

ред, тъй като, за съжаление, в хронограмата утрешната дата е датата, 

на която трябва да се приеме това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Димитров. 

Решението при всички случаи преди приемането на 

протоколното решение за изпращане до Министерството на 

финансите  все пак трябва да бъде погледнато като съдържание. 

Правилно казвате, че процедурата се запазва така, както е била за 

Европейския парламент и в изборите за народни представители. 

Нека все пак да го погледнем. Надявам се, че вътре са нанесени 

всички дати. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Поставени са като необходими 

добавки. Номера на решението, което току що приехме за 

кампанията. То е част от регулацията, както и датата, която не е 

спомената в Изборния кодекс, за създаване на списък от партии, 

които имат право да получат медийни пакети. Това можем да 

установим чак когато приключи регистрацията на кандидатите в 

районните избирателни комисии, тъй като право на медийни пакети 

имат само партиите, които не получават субсидия и едновременно с 

това кумулативно имат регистрирани кандидати във всички 

многомандатни райони, тоест имат листи. Ние ще научим това около 

31-я – 30-я ден преди изборния ден, затова съм оставил просто 

датите като нещо, което ще вземем като решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Като бъде 

добавена с оглед и хронограмата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Но тя не се отнася до съгласие на 

Министерството на финансите , тя е за нас. 
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Проверих телефоните за връзка и т. н., както стационарния, 

така и мобилен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, време е 

за запознаване, предложения и коментари относно предложения 

текст.  

Имате ли предложения по текста на проекта за протоколно 

решение на колегата Димитров? – Не виждам. 

Процедура по гласуване на протоколно решение за 

изпращането му до министъра на финансите за съгласуване на 

текста и реда за предоставяне и разходване на медийните пакети. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Преминаваме към точка седма от дневния ред. Заповядайте, 

колега Бойкинова. 

 

Точка 7. Указания за СИК/РИК при  обработване и защита на 

лични данни в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, тъй като 

районните избирателни комисии са администратори на лични данни 

за целите на произвеждането на изборите за народни представители 

на 4 април 2021 г. ви предлагам както досега сме имали практика 

при изборите за Европейски парламент и при местните избори да 

приемем Указания при обработване и защита на личните данни, 

независимо че приехме с Комисията за защита на личните данни 

указания относно обработването и защитата на личните данни в 

изборния процес. Но тъй като всяка РИК е администратор и 

съответно обработва лични данни с цел произвеждането на изборите 

считам, че следва да приемем такива указания, тъй като районните 
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избирателни комисии назначават членовете на секционните 

избирателни комисии, издават удостоверения на застъпниците, 

публикуват списъците на представители на политическите партии, 

работят, приемат избирателните списъци, обработват жалби и 

сигнали, тоест те работят с лични имена, с имена, ЕГН, адрес, данни 

по документи за самоличност, подписи и други, предвидени в 

Изборния кодекс. 

Виждате в указания са изброени забраните. Забранява се 

използването на лични данни, събиране, обработване и съхраняване 

в процеса на работа на РИК за целите, различни от тези, които са 

определени в Изборния кодекс. Както казах в началото, те са 

същите, които сме приемали и в изборите за Европейски парламент 

и в местните избори. Съответно има приложен и информационен 

лист относно обработването – РИК с номер, с адрес и съответно тези 

указания за РИК ще бъдат публикувани на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия, а информационния лист всяка 

РИК ще публикува в съответната секция на районните избирателни 

комисии. 

Всъщност единственото, което съм добавила е в т. 6, трето 

тире – списъци на представители на политическите партии, 

коалиции, инициативни комитети и кандидати. Това е новото в тези 

указания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, моля да 

се запознаете с проекта за решение. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване на протоколно решение за 

одобряването на указанията за защита на личните данни на 

районните избирателни комисии в изборите за народни 

представители. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 
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Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Колеги, по отношение на вторите указания – тези, които са 

към секционните избирателни комисии, колегата Бойкинова ги 

представи общо и двете, имаме ли предложения по тях? – Не 

виждам. 

Процедура по гласуване на протоколно решение за 

одобряване на указанията към секционните избирателни комисии. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Преминаваме към точка осма от дневния ред. Заповядайте, 

колега Йосифова. 

 

Точка 8. Регистрация на партии/коалиции за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днес можете да видите 

проект за решение с № 4621-НС за регистрация на партия 

„БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ за участие в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

Описала съм, че е подадено заявление за регистрация от 

упълномощеното лице Красимир Янков, приложенията към 

заявлението съм описала, също така извършената проверка от ГД 

ГРАО и въз основа на посочените документи и правни основания 

предлагам да приемем решение, с което да регистрираме партия 

„БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ за участие в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г.  и съответно 

наименованието на партията да се отпечата в бюлетината като 

„БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада на колегата Йосифова. Налице са всички основания за 

регистрация на партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“. 

Има ли предложения по текста на решението? – Не виждам 

желаещи за изказване. 

Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

няма. 

Решението е № 2066-НС. 

Заповядайте, колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка от днешно 

заседание е качен проект на решение под № 4622 за регистрацията 

на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г. На 12 февруари 2021 г. 

под № 5 в регистъра на коалициите е заведено постъпилото 

заявление за регистрация от коалиция „Движение ЗАЕДНО за 

промяна“. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми се съгласно 

Изборния кодекс документи. 

Тъй като коалицията се състои от три партии съответно са 

приложени Решение за образуване на коалицията и по три броя от  

Удостоверение за актуално правно състояние; Удостоверение от 

Сметната палата; съответно образци от подписите на 

представляващите трите партии; образци от печата на тези партии; 

образец от подписа на представляващия коалицията;  вносна 

бележка за внесен безлихвен депозит по сметка на ЦИК; . Банкова 

референция за актуалната банкова сметка; името и длъжността на 

лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 
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отчетност на коалицията; списък, съдържащ съответните данни на 

5040 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията.  

Името, което е заявено за отпечатване на наименованието на 

коалицията в бюлетината е Движение ЗАЕДНО за промяна 

(Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност 

и Интеграция, Родолюбие 2000) 

От извършената проверка от ГД „ГРАО” на списъка с 

избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията се оказва, че 

са налице необходимия брой коректни записи – 2500 избиратели. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс, както и на наши 

Решения №$ 1961 и № 1968 за регистрацията на коалицията, поради 

което ви предлагам проект на решение, с което да регистрираме 

коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в 

предстоящите парламентарни избори. 

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината, 

както ви казах „Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска 

Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и 

Интеграция, Родолюбие 2000)“. 

Решението подлежи на обжалване по предвидения в 

Изборния кодекс ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Чухте доклада на колегата Иванова. 

Има ли предложения по текста на решението? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

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

Решението е № 2067-НС. 

Заповядайте, колега Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 



 28 

Колеги, докладвам ви проект на решение за регистрация на 

партия „Глас Народен“ за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

Под № 8 от 13 февруари 2021 г. в регистъра на партиите е 

постъпило заявление за регистрация от партия „Глас Народен“, 

подписано от Светослав Емилов Витков в качеството му на 

председател и представляващ партията.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи: 

удостоверение за актуално състояние;  удостоверение от Сметната 

палата;  образец от подписа на представляващия партията; образец 

от печата на партията; вносна бележка, за внесен безлихвен депозит;  

удостоверение от за актуална банкова сметка; името 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 3751 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран 

електронен вид, представен на технически носител. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината по следния начин: ПП Глас Народен. 

От протокола, постъпил  от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена 

проверка на списъка на избирателите, е установено наличието на 

необходимите 2500 избиратели, регистрацията на партия „Глас 

Народен“. 

Налице са всички изисквания от Изборния кодекс и от наше 

Решение № 1961 за регистрация  на партията  за участие в изборите 

за народни представители. 

Предвид изложеното и на основание правните основания ви 

предлагам Централната избирателна комисия да регистрира партия 

„Глас Народен“ за участие в изборите за народни представители на 4 

април 2021 г. 

Наименованието на партията се бъде отпечатано в 

бюлетината по посочения от партията начин. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте доклада 

на колегата Георгиева. 

Има ли други предложения? – Не виждам. 

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

15 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 2068-НС. 

Заповядайте, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател 

Докладвам проект на решение № 4619 за регистрация на 

партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за народни представители 

на 4 април 2021 г. 

 

Постъпило е заявление за регистрация на партията, 

подписано от Мария Петрова Колева председател и представляващ 

партията, заведено под № 3 на 11 февруари 2021 г. в регистъра на 

партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 

2021 г. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 25.01.2021 г.; 

удостоверение № 48-00-286 от Сметната палата; образец от подписа 

на представляващия партията; образец от печата; вносна бележка, 

издадена от „Банка ДСК“ ЕАД на 02.02.2021 г., за внесен безлихвен 

депозит в размер на 2500 лева по чл. 129; удостоверение с 

рег. № 0020-20-153 от 05.02.2021 г., издадено от „Банка ДСК“ ЕАД 

за актуална банкова сметка; името 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 3333 избиратели. 
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С протокол с вх. № НС-04-03-17 от 15 февруари 2021 г. на 

ЦИК от Главна дирекция „ГРАО” в МРРБ е потвърдила, че са 

налични необходимите 2500 избиратели, които подкрепят 

регистрацията на партия „ПРАВОТО“.  

На тези основания както, разбира се, и на основание чл. 57, 

ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, 133, 134 и 135 на 

Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе решение да регистрираме партията „ПРАВОТО“ за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Наименованието на партията да се отпечата на бюлетината по 

следния начин – изписване „ПРАВОТО“ с главни букви. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Димитров.  

Има ли други предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Решението е № 2069-НС. 

Продължете, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам ви проект за решение за 

регистрация на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г.  

Постъпило е заявление, подписано от Петър Клисаров в 

качеството му на председател и представляващ партията, заведено 

под № 9 на 14 февруари 2021 г.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията; удостоверение от Сметната палата; 
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образец от подписа на представляващия партията; образец от печата 

на партията; вносна бележка, издадена от „Юробанк България“ АД, 

както и банкова референция със съответния номер, която 

документира съществуването на актуална банкова сметка; името 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 3347 

избиратели. 

От ГД „ГРАО” сме получили протокол на 16 февруари 

2021 г., с който се документира, че са налични необходимите 

2500 избиратели,  подкрепящи регистрацията на партия „ПРЯКА 

ДЕМОКРАЦИЯ”. 

Тъй като са налице изискванията на Изборния кодекс 

предлагам да вземем решение да регистрираме партия „ПРЯКА 

ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 

4 април 2021 г. 

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетина по 

следния начин: „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“. 

Това решение подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имате 

думата. – Не виждам желаещи. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Решението е № 2070-НС. 

Заповядайте, колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 
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Уважаеми колеги, държа да уведомя Централната 

избирателна комисия за следното развитие на ситуация във връзка с 

дежурството ни днес с колегата Мирослав Джеров. 

Около 10,00 ч. получихме справката, която се предостави от 

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ във връзка с подписката, представена от Българския 

национален съюз – партия, която се е регистрирала и е представила 

документи за регистрация в неделя.  

При приемане на справката се установи, че не са доказани и 

не излизат изискуемите от Изборния кодекс 2500 подписа на 

избиратели, подкрепящи регистрацията на съответната партия. Това 

се случи около 10,00 часа, след което около 10,30 часа, съвместно с 

колегата Джеров, по телефон от Деловодството на Централната 

избирателна комисия по възможно най-бързия начин се свързахме с 

лицето, посочено в регистъра като представляващо съответната 

партия, и дадохме указания с максималния срок, който е възможен 

по закон – 17,00 ч. на 17 февруари 2021 г., утре, да се предоставят 

съответно необходимите подписи до 2500. 

Нашето указание беше прието. То е отбелязано в регистъра 

като допълнителна забележка в съответния входящ номер от 

неделния ден и колегата докладчик по тази преписка, по това 

регистърно производство е уведомен за развитието на тази 

процедура. 

Това е за уведомление на Централната избирателна комисия 

за обсъждане във връзка с нашето решение. Всякакви указания, 

които даваме във връзка с неизпълнение на изисквания или във 

връзка с постъпилите справки от ГД „ГРАО“ да бъде информирана 

Централната избирателна комисия. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Николов, имате ли друг доклад? – Не. 

Колеги, с оглед необходимостта на колегата Ганчева да 

излезе във връзка с изборите извън страната ще преминем към точка 
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дванадесета от дневния ред, след което ще се върнем към точка 8а 

от дневния ред. Заповядайте, колега Ганчева. 

 

Точка 12. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви. 

Ще бъда кратка, като по-голяма част от докладите ще ги 

оттегля за утре, уважаеми колеги и господин председател, с оглед на 

това, че имаме среща с изпълнителя за уточняване на обединения, 

технически несъответствия въз основа на протоколно решение на 

Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви за сведение писмо № НС-04-01-38 от работна 

група „Избори“ от господин Калин Анастасов. Уведомяват ни, че 

във връзка с организацията за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. извън страната, че от 15 февруари 

2021 г. на длъжност „постоянен секретар“ в Министерството на 

външните работи е назначен господин Иван Кондов съгласно 

заповед със съответния номер на министъра на външните работи, 

като той е определен за председател на работната група. 

Докладвам го за сведение и съобразяване при изходяща 

кореспонденция и контакти с работната група. 

Докладвам ви, че към обедните часове потвърдените 

заявления за гласуване извън страната в сайта на ЦИК са 28 821броя. 

Мисля да приключа с тези доклади като ще ви помоля с 

протоколно решение за нуждите на организацията на изборите за 

гласуване извън страната да поканим съответните ведомства, а 

именно Министерството на външните работи и ДАНС за 

традиционната среща. Предлагам да стане в четвъртък, а часът да се 

уточни в оперативен порядък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Чухте предложението на колегата Ганчева.  
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Процедура по гласуване за изпращане на писмо, с което да 

бъдат поканени двете институции на среща в Централната 

избирателна комисия в четвъртък, 18 февруари 2021 г. 

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, във връзка с приетото протоколно решение за 

изпращане за съгласуване на проекта на решение за осъществяване 

на контрол от Централната избирателна комисия при отпечатването 

на хартиените бюлетини в тази връзка е добре да бъде изпратено и 

до Министерството на външните работи, за да може и те да 

съгласуват проекта на решение. 

Предлагам процедура на гласуване за добавяне изпращането 

на писмо и до Министерството на външните работи на проекта на 

решение. 

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

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Уважаеми колеги, кратко прекъсване по технически причини. 

 

(След почивката) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, след краткото прекъсване поради технически причини, 

продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия. 

В точка 8а - колегата Иванова. 

 

Точка 8а. Промени в Решения за назначаване на РИК. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка има проект 

на решение за поправка на техническа грешка. Проектът е под № 46-

30. След проверка Централната избирателна комисия установи, че в 

мотивите на Решение 3054-НС от 15 февруари за регистрация на 

партия „Алтернатива за българско възраждане“ е допусната 

техническа грешка, която следва да бъде отстранена, поради което 

предлагам решение, с което да допуснем поправка на техническа 

грешка в мотивите на цитираното решение: вместо „решение 1969-

НС от 1 февруари 2021 г. на ЦИК да се чете: „решение 1961-НС от 

27 януари 2021 г. на ЦИК“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Иванова.  

Виждате проекта на решение.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 2071-НС. 

Колегата Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК 

НС-10-42 е постъпило писмо от партия „ГЕРБ“ за допусната 

техническа грешка в предложението за имената за назначаване на 

членове на РИК. Във вътрешна мрежа е проектът за решение с № 46-

26. Предлагам Централната избирателна комисия да реши поправка 

на техническа грешка, като името на члена на РИК вместо 

Александрина Богомилова Маркова да се чете Александрина 

Богомилова Желязкова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви за 

проекта на решение. 

Процедура по гласуване.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Благодаря. Номерът на решението е 2072-НС. 

Колега Цанева, заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  

Колеги, предлагам ви проект на решение относно поправка на 

техническа грешка. В решение № 2011-НС от 10 февруари относно 

назначаване на 21-и изборен район Сливенски, на районна 

избирателна комисия. Допусната е техническа грешка в изписване 

на имената на членовете на РИК Диана Ненчева Димитрова и Венета 

Стефанова Манолова Драганова.  

Предлагам да направим корекция, като вместо „Диана Нечева 

Димитрова“ да се чете „Диана Ненчева Димитрова“ и в името на 

другия член на РИК – вместо „Венета Стефанова Манолова-

Драгарова“ да се чете „Венета Стефанова Манолова-Драганова“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате в акта на решение.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 2073-НС. 

 

Точка 13. Отговори по въпроси на гражданите.  

Колега Николов, заповядате. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка за днешното заседание може 

да видите писмо с вх. № НС-22-233 от 15 февруари 2021. Във връзка 
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с това писмо госпожа Г. е поставила въпрос. Баща й се             

намира в гр. София, той е заболял. Постоянният му настоящ адрес се 

намира в гр. Велико Търново. Въпросът е как би могъл да гласува 

тук в гр. София.  

В отговора, който съм изготвил и който може да видите под 

номер 52-53 в моя папка уточняваме, че би могло да се извърши 

промяна в настоящия адрес на гражданина, като същият съответно 

следва да се извърши в съответната районна администрация и в срок 

до 20 март 2021 г. следва да подаде заявление след промяна на 

настоящия си адрес за вписване в избирателния списък по 

настоящия адрес в съответната районна администрация. Това е 

отговорът, който предлагам, колеги.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждате 

изговора, подготвен от колегата Николов.  

Имате ли предложения, допълнения?  

Не виждам предложения. 

Процедура по гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващия въпрос, колеги, е: 

господин Т., с вх. № НС-22-245 от днес, 16 февруари – може                  

да го видите в моя папка. Той твърди, че има адресна регистрация в 

България, има само българско гражданство. Предстои му точно в 

изборния ден, на 14 април да се върне от чужбина. Иска да получи 

информация в коя секция ще присъства името му, като сочи 

съответен изборен район, за да може спокойно в изборния ден да 

упражни правото си на глас. 

В изготвения отговор към г-н Т., който е изключително 

лаконичен, уточняваме, че в изборите за народни представители 

може да гласува в секцията по постоянния адрес.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

отговора. 

Има ли други предложения? Ако няма, процедура по 

гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. 

Следващият въпрос е от господин Георгиев с вх. № НС-22-

247, също от днес, 16 февруари. Става дума за два въпроса.  

Лице, което има и постоянен, и настоящ адрес в София, може 

ли да е член на СИК в Свищов и как би могло да гласува там? Под 

чертата: трябва ли да вземе някакъв допълнителен документ? Това е 

първият въпрос на господин Георгиев.  

Вторият му въпрос е колко време преди изборите може да се 

вземе постоянен адрес, за да бъде вписан човек и да може да гласува 

на определено населено място?  

Това са очевидно два отделни въпроса.  

Отговорът, който съм изготвил, е, по памет: 52-62 до 

господин Георгиев.  

По първия въпрос уточняваме, че избирател, който има 

постоянен и настоящ адрес в София, може да бъде член на 

секционна избирателна комисия – Свищов, ако има избирателни 

права и че избирателят би могъл да гласува в секцията, в която е 

назначен за член, след вписване в допълнителната страница на 

избирателния списък и представяне пред ЦИК на декларацията, 

изборна книга 17.  

По втория въпрос – има ли срок за смяна на постоянните 

адреси, уточняваме, че за изборите за народни представители няма 

предвидени срокове за уседналост, поради което постоянният адрес 

може да бъде сменен непосредствено преди изборите, тъй като 
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постоянният адрес се удостоверява с новата лична карта, върху 

която е вписан. За гласуване в секцията по този адрес е достатъчно 

представянето й пред съответната секционна избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Николов, ще бъде променен отговорът. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Предлагам вторият абзац да отпадне 

и вместо него, съответно да дадем определен лимит, който е 

предвиден в закона във връзка с корекция на избирателни списъци, а 

именно: в случай, че извършите промяна на постоянния Ви адрес, 

следва в срок не по-късно от 7 дни преди изборите да поискате от 

съответния орган по чл. 23, ал. 1 да бъдете вписан в избирателния 

списък по новия Ви постоянен адрес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на писмото.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Имате ли още? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В моя папка във вчерашна папка 

може да видите, уважаеми колеги, отговора, който сме получили от 

„Информационно обслужване“ по повод на писмото, което 

оправихме вчера.  

Припомням, че гражданин беше направил трикратен опит да 

се регистрира чрез заявлението за гласуване извън страната – 

неуспешни опити. Партньорът е констатирал тези опити и е 

установил, че малко по-късно при коректно попълване на 

заявлението – отбелязване на населеното място гражданинът е успял 

да си подаде валидно заявлението и съответно има избирателни 

права. 

Докладвам това писмо във вчерашна папка, за сведение е. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Може би да приемем протоколно решение – отговорът, който е 

последният, да бъде включен във „Въпроси и отговори“, тъй като по 

отношение на това не знам, но предложението ми е последният 

отговор, който е на колегата Николов, така както е променен, да 

влезе във „Въпроси и отговори“ на гражданите, така че да може при 

следващи такива запитвания да не бъде отговаряно, а просто да бъде 

насочван съответно избирателят към „Въпроси и отговори“.  

Процедура по гласуване на протоколното решение.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колегата Ивков – в „Отговори по въпроси на гражданите“, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № НС-22-237 от 15.02. лице, което 

ни пише на латиница, но не съм го давал за превод, считам го на 

български език – публикувано е в моята вътрешна мрежа, казва така: 

„Здравейте. Желая да бъда регистриран като независим наблюдател 

на предстоящите избори в консулската служба в Рим, Италия. 

Поради гражданското недоверие за честни и прозрачни избори 

настоявам да ме уведомите какви са изискванията без измами. Тъй 

или иначе протестите в Италия продължават дори в изборния ден. За 

всяка злоупотреба от страна на ЦИК ще бъдат заведени 

международни дела.  

Предварително Ви благодаря.“ 

Х. П. 

Предлагам го настойчиво за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложенията. Има ли други предложения? Няма. 

Колега Ивков, имате ли друго в тази точка? 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Не. Имам за възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Тогава 

връщаме към доклади  относно промени в решения на РИК. 

 

Точка 8а. Промени в Решения за назначаване на РИК. 

Колега Бойкинова, ще докладвате ли? Заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект на решение относно поправка на техническа грешка в 

решение 2026-НС от 11 февруари относно назначаване на 29-и 

изборен район. Допусната е грешка в името на секретаря. Предлагам 

ви да допуснем поправка на техническата грешка, да се изпише 

името правилно, а именно, Лейла Айнур Елмаз.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Колега Бойкинова, номерът на решението е 2074-НС. 

Минаваме към точка десета. 

 

Точка 10. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.  

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, постъпило е искане за изплащане 

на възнаграждения на ОИК – Септември. Аз докладвах по друг 

повод на заседанието, което са провели, за да прекратят най-сетне 

пълномощията на кмета на с. Ветрен дол Димитър Крумов след 

решенията на съда. Онзи ден докладвах по същество случая, а сега 

само преписката, в която отново е представено освен искането, 

справка за проведените заседания и дежурства на общинска 

избирателна комисия – гр. Септември. Минал е предварителен 

контрол, финансовият контрольор и счетоводна справка е налице, 
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подписана от съответните служители от Централната избирателна 

комисия. 

Предлагам да одобрим изплащане на сумата от 554.61 лв. с 

осигурителни вноски, 417 лв. иначе, за проведено заседание на 

08.02.2021 г., на което са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и шестима членове…, тоест, общо 10 човека.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имате 

предложенията на колегата Ивков. 

Процедура по гласуване възнаграждението на ОИК – 

Септември.  

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Друго в тази точка имате ли?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря и аз. 

Колега Арнаудов, заповядайте.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-27-28 от 15.02.2021 г. е постъпило 

искане за плащане на възнаграждение на член на Общинската 

избирателна комисия – Карлово за осъществено едно дежурство на 

21 януари 20201 година.  

Дежурството е дадено във връзка с присъствие в съдебно 

заседание по административно действително в Административен съд 

– Пловдив, което се е провело на същата дата – 21.01.2021 г.  

Членът на ОИК – Карлово, се е явил като процесуален 

представител на комисията. Изпратени са ни: призовката за това 

дело, протоколът от проведеното заседание на 14.01.2021 г., от което 

е видно, че този член е бил упълномощен да представлява комисията 

и съответното решение, и справка по наше решение. Към искането за 
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това дежурство има изготвена счетоводна справка и контролен лист. 

Затова аз предлагам то да бъде изплатено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Арнаудов. 

Процедура по гласуване възнаграждението на ОИК – 

Карлово. 

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Благодаря. 

Колега Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-27-337. От 11 декември 2020 г. 

беше постъпило искане за изплащане на възнаграждение от членове 

на ОИК - Добричка. Тъй като това искане не беше окомплектовано 

съгласно изискванията на наше решение 1685, а и самото искане 

беше подписано само от председателя на комисията, аз осъществих 

контакт със секретаря, тъй като не успях да се свържа с председателя 

и обясних в какво се състои проблемът, за да бъдат изплатени 

исканите възнаграждения, като се уточнихме, че ще бъде подадена 

нова справка, вече с коректно отразяване, съобразно изискванията на 

нашето решение.  

Такава справка и такива документи са постъпили едва вчера, 

с вх. № МИ-27-337 от 15 февруари 2021 г.  

С това искане се претендира за плащане на възнаграждение за 

четири проведени дежурства, съответно на 13, 17 и 24 ноември 2020 

г., както и на 3 декември.  

На 13 ноември са подготвени преписи от документи по 

прокурорска преписка и са окомплектовани документи във връзка с 

административни дела на Административен съд – Добрич и 
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съответни определения и решения на Върховен административен 

съд. 

На 17 ноември председателят на комисията се е явил на 

разпит в районно управление на МВР във връзка с прокурорска 

преписка и е водил кореспонденции, изпращани са писма на 

Централната избирателна комисия. 

На 24 ноември са били изготвени писмени бележки по 

административно дело по описа на Върховен административен съд, 

насрочен за 30 ноември и е изпратена електронна поща с тези 

бележки до ВАС.  

На дежурството на 3 декември са били оформени документи 

и изходяща кореспонденция към ЦИК, както и е водена 

кореспонденция между Общинска избирателна комисия Добричка и 

Върховен административен съд по повод отлагане на 

административното дело.  

Както казах, преписката вече е окомплектована така, както се 

изисква. Същата е придружена от счетоводна справка. Има и 

контролен лист за извършване на предварителен контрол.  

Предлагам на колегите от ОИК Добричка да им бъде 

изплатено възнаграждение за осъществените четири дежурства в 

размер на 255.36 лв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Чухте предложението на колегата Иванова. 

Процедура по гласуване на възнаграждението на ОИК 

Добричка.  

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, връщаме към точка 8 – регистрация на 

партии/коалиции за участие в изборите за народни представители. 
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Точка 8. Регистрация на партии/коалиции за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Господин Бояджийски, заповядайте.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, върнал се е протокол от „ГРАО“ и в моя 

папка е проект 46-31. Мога да докладвам решение за регистриране 

на партия „АТАКА“. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „АТАКА“, 

подписано от Волен Сидеров в качеството му на председател и 

представляващ партията. Заведено е под № 12 от 15 февруари 2021 г. 

в регистъра на партиите за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г.  

Към заявлението са приложени:  

- удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено на 20 януари 2021 г. от Софийски градски съд; 

- удостоверение на Сметната палата; 

- образец от подписа на представляващия партията; 

- образец от печата на партията,  

- платежно нареждане за внесен безлихвен депозит в размер 

на 2500 лв.; 

- банкова референция за актуална банкова сметка; 

 -имената и лицата, които ще отговарят за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с 

предизборната кампания;  

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

заявени 4000 подкрепящи регистрацията на партията избиратели, 

същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител; 

Заявено е и искане за отпечатване на наименованието на 

партията в бюлетината по следния начин: АТАКА. 

От протокол, вх. № НС-04-03-23 от 16 февруари 2021 г. на 

ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на 
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избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „АТАКА“ в ЦИК 

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

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

Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партията.  

Налице са следователно изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 

1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 

г. на ЦИК за регистрацията на партия „АТАКА“ за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Предвид изложеното, колеги, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 

10, буква „а“, във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и 

чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия  

Р Е Ш И: 

Регистрира партия „АТАКА“ за участие в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по 

следния начин: АТАКА. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада по проекта на решение 4631. Има ли предложение? Ако не, 

процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Колега Бояджийски, номерът на решението е 2075-НС. 

Имате ли още? Докладвайте го…  
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз имам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в моя папка е проект за решение 

относно регистрация на „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/ за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г.  

Постъпило е заявление за регистрация от партията. Подписал 

го е лично, заведено е под № 11 на 15 февруари 2021 г. в регистъра 

на партиите за участие в изборите за народни представители на 

4 април 2021 г. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи, 

описани в проекта за решение, а именно:  

- удостоверение за актуално правно състояние на партията; 

- удостоверение на Сметната палата; 

- образец от подписа; 

-образец от печата; - платежно нареждане от „Първа 

инвестиционна банка“ АД; 

- удостоверение от „Първа инвестиционна банка“; 

- имената и лицата, които ще отговарят за приходите; 

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

заявени 4040 подкрепящи регистрацията на партията – 4040 

„избиратели“ трябва да допълним в решението. Виждате го: 4040, 

след цифрата: „избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, 

същият и в структуриран електронен вид, проверен от ГРАО, върнала 

се е преписката. Налице са необходимият брой избиратели, съгласно 

Изборния кодекс, а именно, 2500 от проверените записи.  

Протоколът на „ГРАО“ е с вх. № НСР-04-03-21. 

Заявеното за отпечатване в бюлетината наименование е: 

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/, 

така както е и регистрацията на самата партия, поради което ви 

предлагам на съответните основания, които виждате изписани в 

Изборния кодекс, да решим да регистрираме КОНСЕРВАТИВНО 
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ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ за участие в изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г.  

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по 

следния начин: КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му 

Така че предлагам да регистрираме партията и респ. 

наименованието така, както е по регистрация. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада на колегата Ивков.  

Процедура по гласуване регистрацията на партия 

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Колега Ивков, номерът на решението е 2076-НС. 

Колегата Бояджийски отново.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, в моя папка е проект за регистриране на 

коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ за участие в “ за участие в изборите 

за народни представители. 

Върнал се е протоколът от ГД „ГРАО“. Коалицията е събрала 

необходимите гласове избиратели.  
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Има известни пропуски в проекта, които мисля, че мога да 

отстраня. Ще ви ги докладвам. Не са съществени.  

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „НИЕ, 

ГРАЖДАНИТЕ“, подписано от Валери Методиев Григоров и Господин 

Тончев Тонев, представляващи коалицията, което е заведено под № 6 на 

15 февруари 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

Към заявлението са приложени: 

1. Решение за образуване на коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ 

от 08.02.2021 г. между партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ и 

партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ за участие в 

изборите. Заявлението е подписано от лицата, представляващи партиите и 

е подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии. 

2. Коалицията ще се представлява от Валери Методиев Григоров – 

председател на партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, и Господин 

Тончев Тонев – председател на партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА 

ОБЩНОСТ“ – и тук добавяме: „двамата заедно и поотделно“ – така, както 

са записани в чл. 4 от тяхното решение. 

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия 

„КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, издадено от СГС на 26 януари 2021 

г. 

И допълваме: 

„3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия 

„БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“, издадено на 1 февруари 

2021 г. от СГС, VІ-14 състав по фирмено дело № 194/2009 г. 

След това следва преномерация: 

Удостоверение № 48-00-308 от 3 февруари 2021 г. на Сметната 

палата за партия „Коалиция за теб България“. 

Следващата точка е Удостоверение под номер 48-00-313 от 3 

февруари 2021 г. на Сметната палата за партия „БЪЛГАРСКА 

ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ за внесени финансови отчети на 

партията. 
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Следваща точка: Образец от подписа на представляващия 

партия/коалиция „ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, и образец от печата на 

партия/коалиция „ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“  

Добавяме още два документа. Те са обективирани в един, а 

именно, следваща точка:  

„Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА 

ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ и образец от печата на партия 

„БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“.  

Следваща точка:  

„Образци от подписите на представляващите коалиция „НИЕ, 

ГРАЖДАНИТЕ“, като предлагам да добавим, че коалицията няма да има 

печат, съгласно това, което те са заявили – че няма да имат печат. 

На следващо място е представено:  

Платежно нареждане от „Обединена Българска банка“ от 11 

февруари 2021 г. за внесен депозит в размер на 2500 лева. 

Удостоверение рег. № 0020-10-01338\1 за актуална банкова 

сметка, по която да се обслужва предизборната кампания на коалицията. 

Точка 10. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят 

за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията.  

На следващо място: Списък, съдържащ трите имена, ЕГН и 

саморъчен подпис на заявените 3305 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на коалицията. 

Заявено е искане за отпечатване върху бюлетината следното 

наименование на коалицията: „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ (това всичко - с 

главни букви). 

От протокол, вх. № НС-04-03-22 от 16 февруари 2021 г. (не както е 

допусната техническа грешка „15 февруари“) на ЦИК от ГД „ГРАО” за 

извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията 

на коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите на 4 април 

2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от 

Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на коалицията.  
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Налице са следователно изискванията на чл. 139 - 141 и чл. 129, 

ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. и 

Решение № 1968-НС от 29 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на 

коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. -  трябва да има запетайка след „НИЕ“, 

както са поискали заявителите.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ 

във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс, ЦИК 

Р Е Ш И: 

Регистрира коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по 

следния начин: НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура 

по гласуване регистрацията на коалицията „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“. 

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Друг доклад нямате? 

Номерът на решението е 2077-НС.  

Минаваме към Доклад относно машинното гласуване. 

 

Точка 9. Доклад относно машинно гласуване. Колега 

Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, днес се проведе работно заседание на 

работна група „Машинно гласуване“. Ще ви докладвам под ред. 
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Първо ви докладвам имейл с вх. № ЦИК-06-6\44 от 15 

февруари, в моя папка от днес. Докладвам, че изпълнителят „Сиела 

Норма“ АД декларира, че към днешна дата са доставени 5000 броя 

машини. Обръщат се към нас с молба за информация относно 

предвидения от възложителя контролиран склад, където тези 

машини да бъдат разположени. Това е първото, което докладвам, 

колеги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, за уточнение. Ще докладваме 

това, което е във вътрешна мрежа, или ЦИК ще взема решение по 

тези писма?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Трябва да 

взимаме отношение, защо да не взимаме? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, хубаво, вземаме отношение по 

писмата, а не просто ей така да се изреждат, ако такава е била 

идеята, разбира се.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам постъпилото писмо 

от администрацията на Министерския съвет с вх. № НС-03-21 от 16 

февруари, от днес, което е именно във връзка и с предходния ми 

доклад. В това писмо Министерският съвет ни уведомява, че 

изпълнителят по договора е длъжен за своя сметка да осигури 

съхраняване на отговорно пазене на специализирани устройства за 

електронно машинно гласуване в склад и/или складове, посочени от 

възложителя, до окончателното предаване на възложителя, съгласно 

т. 1.3., буква „а“ от сключения договор между Централната 

избирателна комисия и изпълнителя „Сиела Норма“.  

Също така в посоченото писмо се прави изводът, че до 

момента на преминаване на собствеността върху специализираните 

устройства за електронно машинно гласуване изпълнителят би 

следвало да съхранява машините и предвид на това 

администрацията на Министерския съвет не би могла да сключи 

договор за наем на склад за съхраняване на машините за период, в 
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който те не са държавна собственост. А в същото време, според 

Министерския съвет, е налице и договорно задължение на „Сиела 

Норма“ АД да осигури съхраняването на специализираните 

устройства за същия период.  

Министерският съвет заявява готовност за предоставяне на 

склад за съхранение на машините, след като същите бъдат 

придобити от държавата по надлежния ред, описан в договора с 

изпълнителя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Йосифова.  

Колега Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: НС-03-21 от 16.02.2021 г. По същество в 

него се казва: Администрацията на Министерския съвет никакъв 

централен склад няма да ви даде. Въпреки срещите с вицепремиера, 

въпреки протоколите, в един момент ни се заявява: никакъв склад 

няма да видите. На всичкото отгоре започва да се тълкува договор, 

по който администрацията на Министерския съвет не е страна и се 

казва кой какво трябва да плаща или не трябва да плаща.  

Доколкото аз имам спомен от този договор, ясно е казано, че 

трябва да се осигури такъв склад, за да се извърши доставката на 

машините. С една дума, твърдяхме преди месец два-три пъти поне, 

ще имаме ли склад – няма ли да имаме склад? Имахме уверение, че 

ще има склад и имахме уверение за това, че договорът за този склад 

ще се сключи от администрацията на Министерския съвет.  

Сега в процес на изборите в един момент ни се сервира това: 

никакъв склад няма да получи, оправяй се!  

Колкото и да поема ЦИК, все едно организационно-

техническата работа не може да я свърши сама без съдействието тук 

на централната власт. Без да си говорим за държавна собственост и 

не знам какво си – едва ли това е основанието, за да ми заявят: няма 

да стане, няма да ти го дам. Мене ако питате, според ЗЗД родовите 

вещи се индивидуализират и собствеността преминава с момента на 

индивидуализацията, ако си четем ЗЗД-то. Примерно, когато е, 
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помните, подписването на протокола, според мен, по ЗЗД 

собствеността вече е прехвърлена. Без да влизаме в юридически 

тънкажи. Все едно, ясно и категорично ми заявяват: Не, няма да ви 

помогнем, оправяй се! – Е, не мога да го приема това!  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Чаушев.  

Потвърждавам, че във връзка с проведените срещи беше 

дадено уверението, че такъв склад ще бъде осигурен на централно 

ниво. Явно в случая това не може да бъде направено. Така или 

иначе, доколкото аз виждам, в поставеното писмо твърдят, че самият 

склад трябва да бъде осигурен със средства на изпълнителя за 

извършването на тази дейност до прехвърлянето на машините, ако 

правилно разбирам.  

В тази връзка, колега Йосифова, според мен, това писмо 

заедно с писмото от страна на „Сиела Норма“, с което казват, че те 

имат машините, но не знаят къде да ги складират, следва, според 

мен, да бъде препратено писмото до – и това е моето предложение – 

до „Сиела Норма“ с указание, че те трябва да си осигурят склада в 

рамките на дейността, която е по логистичното обезпечаване и за 

която те са поели ангажимент.  

В случая подкрепям колегата Чаушев, че ние не можем като 

Централна избирателна комисия да поемем този ангажимент, още по 

вече че и средствата, които са предвидени, осигуряват заплащането 

на това, което е предвидено по договора, тоест ние не бихме могли 

да поемем никакъв друг разход извън този, който е предвиден 

съгласно договора.  

Колеги има ли друго предложение?  

Колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, от двете срещи със заместник министър-

председателя Томислав Дончев всички бяхме свидетели тук, на 

стенографски запис е записано всичко, че беше обещано, че 

Министерският съвет ще осигури склад, в който да се съхраняват 
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машините, включително и след изборния ден, поне до произвеждане 

на изборите за президент и вицепрезидент.  

Нещо повече, преди около две седмици може би получихме 

писмо от господин Дончев, в което той ни питаше дали ни харесва 

складът, дали одобряваме склада, за който водят преговори 

Министерският съвет със съответната фирма „Карго-партнер“. Ние 

изпратихме писмо до Министерския съвет, мисля, че колегата 

Николов беше подготвил писмото, в което се пише, че одобряваме 

склада и сме съгласни там това да бъде централният склад, в който 

да се съхраняват машините. Сега изведнъж разбираме, че такъв 

склад няма да ни бъде осигурен.  

Според мене, тези записи, които сме направили тука на 

работните срещи с вицепремиера, трябва по някакъв начин 

обществеността да бъде запозната с това, какви договорености 

имаме с Министерски съвет и сега – съдържанието на това писмо. 

Така че, аз не мога да приема, че сега ЦИК трябва да си търси склад 

за своя сметка и да го предлага на изпълнителя на обществената 

поръчка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, аз също изразявам тревога от това което се 

случва в момента не само защото ние през цялото време слушахме 

от месец октомври досега, че склада го осигурява Министерският 

съвет и не само защото ние имаме задължение в качеството на 

възложител да посочим склада, в който ще се съхраняват машините. 

Факт е, че машините вече пристигат и сега изведнъж някой се сеща, 

че тъй като вещите, които ще бъдат съхранявани вътре, не са 

държавна собственост, не може в края на февруари месец да се 

сключи договор за наем.  

Очевидно ситуацията е кризисна. Аз бих подкрепил 

предложението на господин Андреев за изпратим писмо до „Сиела 

Норма“, така както се каза, но смятам, че трябва да търсим и други 
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варианти, защото във всички случаи машините при условие, че са 

тук, при условие, че имаме такива разписани  обстоятелства по 

договора, сега да научаваме, че няма да има склад от страна на 

Министерския съвет, е на ръба на задълженията ни по договора, така 

да се изразя.  

Благодаря.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: уважаеми колеги, а за предлагам във 

връзка с полученото писмо да поканим вицепремиера Томислав 

Дончев и изпълнителя по договора „Сиела Норма“ на една 

тристранна среща за уточняване на този въпрос във връзка със 

склада - спешна среща.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Йосифова.  

Колеги, процедура по гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

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

Колега Йосифова, продължете.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, продължавам с доклада. 

Докладвам ви докладна записка ЦИК-06-6\43 от 15 февруари, писмо-

отговор от из пълнителя „Сиела Норма“. В отговор на наше писмо 

ни предоставят списък на лицата, които ще имат достъп и ще 

извършват дейности в склада, три имена и ЕГН.  

Предлагам, колеги, да изпратим това писмо на Министерство 

на вътрешните работи, на Държавна агенция „Национална 

сигурност“, с копие до господин Томислав Дончев. Изготвила съм 

проект. Вижте проекта, който е № 52-57.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

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

Колега Чаушев, заповядайте.( 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Целта е да се проверят едни лица за 

достъп до склада, който все още не съществува и не знам дали 

въобще ще съществува. Но по същество тук в случая няма какво да 

пращаме тези неща на МВР по простата причина, че в тази таблица 

не са описани тези хора с какво ще се занимават, кой какви дейности 

ще върши от тези хора в склада, който все още не съществува. Какво 

ще правят тези хора? Ей тоя списък, оня списък! Кой е разносвач, 

кой е шофьор, кой програмира, кой кара електрокара и т. н. Списък с 

имена за чисто съдебно минало, но не знаем каква дейност ще 

вършат те, представяте ли си? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Йосифова, продължете.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, на днешното работно заседание 

на работна група по машинно гласуване обсъдихме и методиката, 

която ви докладвах вчера за запознаване, с вх. № ЦИК-06-6\41 от 12 

февруари. В тази връзка бяха поставени някои въпроси и във връзка 

с предложението да се изрази становище от Централната 

избирателна комисия, ви предлагам изготвения от работната група 

проект с проектен номер 52-54. Моля да се запознаете с него. 

Адресирано е до Института по метрология, Българския институт за 

стандартизация и Държавна агенция „Електронно управление“. 

В това становище сме посочили два въпроса, които според 

нас са съществени, във връзка: на първо място, с представителната 

извадка, която се съдържа на стр. 2 от методиката. В точка 2, трябва 

да се уточни какво се разбира под представителна извадка и по-

специално колко машини има предвид трите институции.  
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Второ, във връзка с удостоверяване на съответствието. торият 

въпрос е кога тези три институции искат да бъдат предадени 

специализираните устройства за машинно гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на писмо с проектен номер 52-54.  

Има ли предложения по текста на писмото? Ако няма - 

процедура по гласуване.  

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – 2(Ивайло Ивков и Севинч Солакова). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

госпожо Йосифова, продължете, колега Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Последно, колеги. Днес на работна 

група беше обсъден и материал, който ни е предоставен отново от 

изпълнителя, с вх. № ЦИК-06-6\37 от 11 февруари. В тази връзка 

бяха изказани мнения, че той не е достатъчно пълен. Става дума за 

ръководство за членовете от ЦИК за стартиране и приключване на 

изборния ден. В тази връзка съм подготвил проект на писмо до 

изпълнителя с номер 52-55. Моля да се запознаете, в моя папка е. В 

него пише, че ръководството трябва да бъде допълнено с действията 

на членовете на СИК след точка 10. Тук не знам дали ние да ги 

описваме, защото съм описала именно изваждане на флашките и 

изключването на машините. Ако смятате сам да спрем „след точка 

10“ и те да си го допълнят, защото е непълен, непълно е това 

ръководство.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Просто писмо съдържа доста 

информация, а не само за ръководството, с което хвърчим по тъча. 

Това ръководство е от 57-60 страници. Това е, което е в писмото. За 

това говоря. С една дума, обърнете внимание, уважаеми колеги, на 
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въпросни текст, писмо от „Сиела Норма“: „представяме на вашето 

внимание за съгласуване и одобрение на една поредица от 

документи“. Съгласуване и одобрение - макет, плакат, 

информационна брошура, за която, изглежда, иде реч тук, за която 

ме убеждавате, че било ръководство, протоколи – най-съществената 

част - протоколи, с които да бъдат подписвани за доставка на 

машините, а на всичкото отгоре и протоколи с нещо, наречено 

„доклад за оказана техническа помощ“. Виждате ли ги? Това нещо е 

тъкмо най-съществената част – как ще установяваме доставки, 

функциониране на машини в изборния ден, кой ще удостоверява 

фактите, примерно, по отношение на спряла, дефектирала и не знам 

каква си там машина при простото положение, че още ги нямаме и 

правилата. Обаче протоколи – вече готови!  

И не е въпрос на ръководство, а изглежда това нещо за 

флашките е може би въпросният информационен лист. Не зная 

доколко това ще стане. И да не си играем и да си бъркаме 

думичките. Все някой чете. Ръководството, както казах, е от 57 

страници, а информационният лист е нещо съвсем друго. И аз питам: 

Какво е това ръководство от 57 страници, някой СИК въобще може 

ли да стигне до третата страница? Ударихме го така, във висок 

летеж, а нещата трябва да се детайлизират, и то с ясно осъзнаване, 

че тъкмо тези нещица са важните. А не: 4-та страница, 18-а 

страница, 15-а  запетайка. И да се докладва точно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Чаушев.  

Колега Йосифова, заповядайте.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Искам да кажа, че аз съм докладвала 

само тази част, а не съм докладвала останалите материали, защото 

така решихме, че на по-късен етап ще ги обсъждаме, така че нищо не 

съм скрила и не съм замела. Докладвам всичко това, което е 

обсъдено и даже ако смятате, ще оттегля това писмо да го предложа 

на по-късен етап. 

Благодаря. 
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Добре, оттеглям писмото. Ще бъде обсъдено допълнително 

на работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Благодаря, колега Йосифова.  

Имате ли друг доклад в тази точка?  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Нямам в тази точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Връщаме към точка 8 с решение за регистрация на партии и 

коалиции. 

 

Точка 8. Регистрация на партии/коалиции за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: В мой доклад от вчера приетите – 

„Възраждане на отечеството“ – виждате в папка с мои инициали от 

днешно заседание. Тук особеността е: заявена е партия с 

наименование „Възраждане на отечеството“. Председателят й се яви 

лично, от него е подписано. Приложени са всички изискуеми 

документи.  

Обръщам внимание, тъй като ви предлагам в този случай 

отказ на искането да бъде отпечатана върху бюлетината като 

„РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ и обръщам 

внимание на текста и на  абзаца изобщо непосредствено след точка 

8, където е последното приложение, а именно, списък, съдържат три 

имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 5459 избиратели, с което 

кратко мотивирам, а именно, с това, че заявеното искане за 

отпечатване на наименованието на партията в бюлетината е по 

следния начин: „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“. 

Съгласно чл. 133, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс, те имат 

право да посочат само пълното или съкратеното си наименование за 

отпечатване върху бюлетината. Думите „РУСОФИЛИ ЗА“ не са 

включени в наименованието на партията, съгласно приложеното 

пред нас удостоверение за актуално състояние, поради което считам, 

че искането за отпечатване на наименованието на партията в 
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бюлетината с тях преди пълното наименование по съдебна 

регистрация следва да бъде отхвърлено. 

От друга страна, не е заявено съкратено наименование на 

партията за отпечатване върху бюлетината, поради което следва да 

се приеме, че е заявено пълното такова, а именно, „Възражение на 

отечеството“ Тази е логиката. Или пълното и съкратеното. След като 

са заявили „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, аз 

приемам, че при отказа за думите „русофили за“ са заявили пълното. 

Няма посочени абревиатури, няма съкратено. Остава само пълното 

наименование като възможност, поради което не считам, че е 

трябвало да се дава какъвто и да е срок за допълване на заявлението 

или за уточняването му. Иначе са налице другите изискуеми 

реквизити.  

Поради това ви предлагам да регистрираме партията 

„Възраждане на отечеството“ за участие в изборите на 4 април 2021 

г.  

Наименованието на партията се отпечатва в/върху 

бюлетината по следния начин: „Възраждане на отечеството“. 

Централната избирателна комисия отхвърля заявеното искане 

за отпечатване на наименованието на партията като „РУСОФИЛИ ЗА 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“. 

Да кажа две думи, докато преглеждате решението и готвите 

евентуални забележки, допълнения или изказвания. Ясно е, че 

Изборният кодекс, според мен, прави разграничение в режима за 

наименованията на партиите, от една страна, и на коалициите. При 

партията неслучайно има и специален раздел „Общи правила“ на 

глава 9 „Регистриране на партии и коалиции“, където се говори само 

за наименованията и абревиатурата на коалиции и какво не може да 

съдържа тя.  

Ясно е от смисъла на свързаните текстове на чл. 128 с чл. 133, 

че при партиите не се предполага да бъдат регистрирани с друго, 

различно от това по съдебната им регистрация наименование. 

Различен е статутът при коалициите, доколкото те не се регистрират 
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в съда, а само пред Централната избирателна комисия в тези избори, 

респ. пред общинските, в местните избори. Там са указани 

съответните рестрикции и възможности в същото време да приемат 

друго име, освен името на някоя от партиите, участващи в 

коалициите.  

Не съм използвал един друг аргумент, че наименование като 

„Русофили за възраждане на отечеството“ би могло да въведе в 

заблуждение избирателите, още повече че самата подписка, видно от 

документацията, която е приложена, не е събирана с такова 

наименование.  

Възможно е лице, което подкрепя партия с наименование 

„Възраждане на отечеството“, да го кажа най-меко, да не подкрепи 

регистрацията на партия „Русофили за възраждане на отечеството“.  

Мисля, че могат да се наведат и други аргументи, но тези са 

достатъчни, които са описани в проекта за решение, които сега 

излагам пред вас, а ако решението бъде обжалвано, ще имаме 

възможност да изразим и допълнителни такива пред съдебната 

инстанция. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря на колегата Ивков. Чухте доклада. 

Колеги, има ли други предложения по този проект?  

Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, там, където са 

изложени в проекта на решение мотиви относно това, защо част от 

наименованието, а именно, думите „Русофили за“ не следва да бъдат 

изписани в заявеното искане за отпечатване на наименованието на 

партията в бюлетината, считам, че текстът следва да бъде 

прецизиран, като следва изрично да бъде отбелязано, че това заявено 

искане следва да бъде отхвърлено именно в тази му част по 

отношение на думите „Русофили за“. Останалата част „Възражение 

на отечеството“ всъщност остава в диспозитивната част на 

решението.  
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм. Такъв е целият смисъл на 

мотивната част. Съгласен съм да ги добавя, за яснота, след думата 

„отхвърляне“ добавяме в тази му част на стр. 1, четвърти ред отдолу 

нагоре.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения по проекта за решение? Ако няма, моля, 

процедура по гласуване за регистриране на тази партия „Възражение 

на отечеството“.  

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

Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Господин Ивков, номерът на решението е 2078-НС. 

В тази точка имате ли друг доклад?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, благодаря.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други 

колеги в точката за регистрации на партии?  

Господин Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. 

„ВМРО“, колеги. Върнал се е протоколът днес. Проектът за 

решение е в моята папка.  

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, чрез Юлиан Кръстев 

Ангелов – упълномощен от Красимир Дончев Каракачанов в 

качеството му на председател и представляващ партията с 

пълномощно изх. № 68 от 11 февруари 2021 г. Заявлението е 

заведено под № 15 на 15 февруари 2021 г. в регистъра на партиите за 

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

Към заявлението са приложени: 

- Удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено на 25 януари 2021 г.  
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- Удостоверение № 48-00-226 от 28.01.2021 г. на Сметната 

палата.  

- Образец от подписа на представляващия партията. 

- Образец от печата на партията. 

- Платежно нареждане от „Първа инвестиционна банка“ за 

внесен депозит от 2500 лева по сметка на БНБ. 

- Удостоверение от „Първа инвестиционна банка“ за актуална 

банкова сметка.  

- Името и лицето, което ще отговаря за приходите, разходите 

и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната 

кампания и длъжността му. . 

- Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 7700 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, 

същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител. 

- Пълномощно с изх. № 68 от 11 февруари 2021 г. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината по следния начин: ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. 

От протокол с вх. № НС-04-03-25 от 16 февруари 2021 г. на 

ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВМРО – 

Българско национално движение“ в ЦИК за участието в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г., се установява спазването 

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

на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. 

Налице са следователно изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 

1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 

г. на ЦИК за регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 
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Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 

1 и ал. 3 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И: 

 

Регистрира партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 4 

април 2021 г. 

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по 

следния начин: ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте проекта за решение. Има ли други предложения? 

Предложения, колеги? Ако няма, моля, процедура по 

гласуване.  

 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

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

Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Господин Бояджийски, номерът на решението е 2979-НС.  

Колеги , други доклади в тази точка? 

Не виждам. 

Преминаваме към точка 11. 

 

Точка 11. Доклади по дела, жали и сигнали.  
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

Разпореждане на Върховен административен съд, с който е оставена 

без движение жалбата на партия „Атака“ срещу 24 районна 

избирателна комисия. В срок до 17.02., до утре, до 14 часа се указва 

на жалбоподателя изрично да посочи дали жалбата се подава от 

политическа партия „АТАКА“, коалиция „Обединени патриоти - 

НФСБ, Атака и ВМРО“, или жалбата се подава съвместно и от двата 

субекта.  

Също така, за сведение ви докладвам определение на 

Административен съд – София-град, с което е оставена без 

разглеждане жалбата на коалиция „Демократична България – 

Обединение“ срещу съвместните указания на Централната 

избирателна комисия и Комисията този защита на личните данни 

относно обработването и защитата на личните данни, приети на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 49 от Изборния кодекс. 

Определението е в моя папка. най-общо мога да ви кажа, че 

на две основания е оставена без разглеждане.  

Едното основание е чл. 159, т. 1 от АПК, а именно, че 

оспорваните указания не представляват индивидуален 

административен акт, подлежащ на съдебен контрол. Изложени са 

съображения.  

На второ място, съдът приема, независимо от горното, счита, 

че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, на основание 

чл. 159, т. 4 от АПК, а именно, че оспорващият няма правен интерес 

от оспорването.  

С една дума, казва, че по отношение на конкретната жалба, с 

която се обжалват текстове-твърдения, че застъпници и наблюдатели 

и представители на политически партии, коалиции и инициативни 

комитети биват лишени от възможност да видеозаснемат, съответно 

видеоразпространяват изборния процес. Не може да се приеме, че е 

налице засягане на права, каквито всъщност тези лица нямат към 

настоящия момент, тъй като те не са предвидени в никакъв 
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нормативен акт и по-специално в Изборния кодекс. Но запознайте се 

с определянето, докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви за сведение жалба от Мария Петрова Колева, 

председател на политическа партия „Правото“. С тази жалба тя 

изразява своето недоволство. Определението е по дело 14-79. 

Номерът на определението е 11-38. „Правото“ е с вх. № НС-1041. 

Недоволна е от това, че до 16 февруари 2021 г. сутринта, въпреки че 

са подали заявлението под № 3, не са регистрирани. Към настоящия 

момент политическа партия „Правото“ е регистрирана с Решение 

2096-НС, поради което ви докладвам жалбата за сведение.  

Също така, колеги, в моя папка се намира жалбата срещу 

решение на Софийския районен съд по дело 13656/2020 г. по описа 

на Софийския районен съд, което ви докладваха вчера със 

становище да не го обжалваме.  Поради неприемането на това 

становище и гласуването на мнозинството от 2/3 да се  обжалва това 

решение, ви предлагам касационна жалба на вашето внимание. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

виждате проекта на касационна жалба.  

Колеги, предложения по касационната жалба? Не виждам 

предложения. Моля, процедура по гласуване на протоколното 

решение. 

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Имате ли друг доклад, госпожо Бойкинова? 

Колеги, в тази точка доклади по дела – други доклади? Неи 

виждам. Преминаваме към точка 14.  

 

Точка 14. Доклади по административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги вчера ви докладвах едно 

проектописмо до районна избирателна комисия в 10-и изборен 

район Кюстендилски. Моля да го видите във вътрешната мрежа. Да 

изпратим писмо на областния управител от 2 февруари тази година, 

постъпило в Централната избирателна комисия за изразяване на 

становище, след което Централната избирателна комисия да вземе 

своето решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 16 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви от областната 

администрация, от областния управител на област Плевен 

получихме обобщена справка за броя на секциите на територията на 

област Плевен, която територия всъщност е и на изборния район, 

Плевенски изборен район, включително прогнозния брой на 

подвижните секции и секциите с по-малко от 300 избиратели. 

Докладвам ви го малко по-подробно, за да обърна внимание, че в 

Централната избирателна комисия ние все още не разполагаме с 

информация за броя на секциите с по-малко от 300 избиратели. 

Съгласно чл. 221, ал. 5, машинно гласуване не се произвежда в тези 

секции с по-малко от 300 избиратели и други, които са конкретно 

посочени, за да можем да определим в кои ще има машинно 

гласуване. 

За сведение ви докладвам едно писмо, получено на 15 

февруари със запитване относно работата на районна избирателна 

комисия в 6-и изборен район Врачански, в какъв период от време 

следва да бъдат публикувани контактите за връзка и информация на 
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страницата на районната избирателна комисия и други въпроси пак в 

тази връзка. 

Докладвам ви го за сведение дотолкова, доколкото днес вече 

на страниците на почти всички районни избирателни комисии, с 

изключение на РИК – Бургас, Пловдив – 16, Русе, Смолян, София – 

24-и изборен район и в Търговище – само там не са публикувани 

контактите на районните избирателни комисии. Има и съответно 

информация за дневен ред, насрочени заседания, видеоархив и в тази 

връзка ви докладвам, господин Станев ни информира, с оглед на 

писмото, което изпратихме, че са предадени паролите за достъп до 

електронните пощенски кутии. Предадени са електронните подписи 

и е инсталирано и е тествано оборудването за видеоизлъчване на 

заседанията.  

Това е от 15 февруари 2021 г.  

В общи линии се допълва и от друго писмо, № НС-079 към 

0073. Първото писмо е от 16 февруари, да се обърне внимание на 

районните избирателни комисии да въведат данните си за контакт в 

платформата. Аз ви предлагам, ще изчакаме още един ден, който  ще 

дадем на колегите да въведат данните. След това конкретно 

посочени РИК-ове ще бъдат подканени да публикуват в 

електронната форма своите контакти.  

Аз ви казах, че от  Плевен имаме информацията за броя, към 

настоящия момент на секциите с по-малко от 300 избиратели от 

общините продължаваме да получаваме, че при тях липсват 

информация за броя на избирателите, тъй като не е приключил 

срокът за отпечатване на предварителните избирателни списъци. 

Колеги, докладвам ви ЦИК-0532 от 16 февруари 2021 г., 

писмо от Гергана Младенова до ЦИК, искане от Сметната палата за 

предоставяне на съответни документи. Гергана Младенова е 

главният счетоводител. Връщаме на главния счетоводител за 

подготвяне на съответни документи и предоставянето на 

информация на Централната избирателна комисия. 
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За сведение ви докладвам и едно писмо, получено от 

Печатница на БНБ - явно служител, който се занимава с анализи и 

проучване на пазари, с ЦИК-00-101 от 16 февруари 2021 г. изпраща 

анкета. Тя не подлежи на попълване от Централната избирателна 

комисия. докладвам ви го за сведение. 

Другите въпроси за работна група днес не успяхме да ги 

обсъдим и затова отлагаме.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Солакова. 

Господин Арнаудов го няма. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в папката на 

господин Арнаудов трябва да се намира писмо до всички районни 

избирателни комисии, с копие до заместник-министъра на 

здравеопазването. Писмото е във връзка с Националния план за 

ваксиниране, фаза 3 от плана, в който са включени лицата, които са 

пряко ангажирани с организацията и произвеждането на изборите за 

народни на 4 април 2021 г. е необходимо  всяка РИК спешно да 

изготви и да предостави на съответната регионална здравна 

инспекция списък с членовете на РИК и на резервните членове, 

които желаят да бъдат ваксинирани срещу СOVID-19, съответно да 

информира Централната избирателна комисия, като ги уведомяваме, 

че координацията за поставянето на ваксините се осъществява 

между съответната РИК, РЗИ, като РИК следва да посочи лице за 

контакт за осъществяване на комуникацията с РЗИ. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада, предложението за изпращането на писмото до всички 

районни избирателни комисии, в папката на господин Арнаудов. 

Има ли други предложения? Ако няма, моля, процедура по 

гласуване.  

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

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

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

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Друг доклад, госпожо Бойкинова?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се 

намира едно писмо до Сдружение „Гражданска платформа“. В 

заседание на 11.02.2021 г. ви докладвах решение на 

Административен съд - София-град, с което отмени мълчаливия 

отказ на Централната избирателна комисия в частта му по 

отношение на поставените въпроси в заявлението от т. 2 до т. 5 

включително. Съдът прие, че по точка 1 сме отговорили по 

заявлението.  

Предлагам ви следния отговор. Да уведомим Сдружение 

„Гражданска платформа“, че както в първия отговор, така и с 

настоящия обръщаме внимание, че системата, която ще се използва 

за произвеждане на експериментално дистанционно електронно 

гласуване, ще бъде изградена на система за ДЕК, реализирана в 

рамките на проект на Държавна агенция. В този смисъл ни беше и 

първият отговор. 

Проектът е в период на стартирала процедура, а поставените 

от него въпроси от т. 2 (всъщност тук има грешка в писмото: точка 2 

до точка 5 изисква да отговорим с посочването на конкретни дати, 

тъй като въпросите са в какъв срок ще се проведат заложените в § 

145, ал. 1 от ЗИД на ИК, 3 експерименти за тестване надеждността 

на системата, в какви срокове ЦИК ще има готовност за реално 

въвеждане на дистанционното електронно гласуване. Тоест, всички 

въпроси касаят конкретни срокове и действия, за които Централната 

избирателна комисия към настоящия момент не може да отговори, 

тъй като първо трябва да бъде изградена системата.  

Видно е от приетата пътна карта, че тя е за период 2020 - 

2023 г., тоест това е срокът, който сме си поставили да се реализират 

тези дейности. В този смисъл ви предлагам да отговорим по този 

начин на господин Славов и Димитров.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги 

виждате проекта на отговор, изготвен от колегата Бойкинова. Има ли 

някакви други предложения за отговор? Понеже не виждам, моля, 

процедура по гласуване за изпращане на този отговор. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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 – няма. 

Имате ли друг доклад, госпожо Бойкинова? Нямате. 

Господин Димитров, заповядайте в „Доклади по 

административни преписки“. Вие нямате. 

Други доклади в точка 14? Не виждам. 

Преминаваме към точка петнадесета.  

Преминаваме към петнадесета точка. Аз имам да докладвам 

едно писмо. 

 

Точка 15. Разни.  

Уважаеми колеги, с писма, изпратени по електронната поща с 

№ НС-22-143, което е от 9 февруари 2021 г., и със същото писмо от 

същия господин с № НС-22-198 от 12 февруари 2021 г., господинът, 

представящ се като Ж. М. казва, че от 1992 г. живее в               

чужбина и редовно гласува на изборите, но чрез Следствие на 

Софийски градски съд е разбрал, че от негово име е гласувано в 

София през 2019 г. По този повод ни пише писмо да му кажем в коя 

секция излиза името му по време на избори и съответно екипът, 

който е подготвил крайния протокол.  

Уважаеми колеги, след извършена справка се установи, че на 

изборите за членове на Европейския парламент през 2019 г. лицето е 

гласувало във Федерална република Германия в посочената секция, 

да не я изреждам сега, като обаче лицето е гласувало в нарушение на 

Изборния кодекс, тъй като съгласно проверката, извършена от ГД 

ГРАО на база наше решение, лицето излиза, че има настоящ адрес в 



 73 

Съединените американски щати, което е държава извън Европейския 

съюз.  

В тази връзка аз ви предлагам проект на отговор до господин 

Маринов, с който му е описано, че съгласно полученото писмо на ГД 

ГРАО на база решението на ЦИК е извършена проверка за 

избирателните списъци, лицето излиза като гласувало в нарушение, 

съответно му обясняваме в коя секция е гласувал и че всъщност не е 

имал право да гласува, тъй като е с настоящ адрес извън 

Европейския съюз.  

Това е моето предложение за отговор, виждате проекта на 

отговор в моя папка в днешното заседание. Ако има, колеги, друго 

предложение съм на разположение.  

Колеги, има ли предложения по проекта на отговор?  

Ако няма, моля процедура по гласуване за изпращане на 

писмото по електронна поща, както е посочен имейл адресът.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.  

Колеги, благодаря. Аз нямам друг доклад в тази точка.  

Господин Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо 

председателстваща.  

Уважаеми колеги, в моя папка за днешното заседание може 

да видите с вх. № НС-23-15 от 15 февруари 2021 г. едно писмо, 

определено като протестно, от страна на  господин Й.                       

Г., който е от Чикаго, щата Илинойс в Съединените американски 

щати. Писмото е във връзка със заявеното желание за регистрация на 

политическа партия с името „Русофили“. Изложени са аргументи 

защо не бива да бъде регистрирана такава политическа партия с 

такова наименование, но аз смятам, че всъщност ние взехме решение 

в този смисъл, при който отказахме частично регистрация,       
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поради наименованието „Русофили“ и възприехме по предходната 

точка регистрацията такава, каквато е според регистъра на 

политическите партии в България. Знаем, че Софийският градски 

съд следва да преценява включително наименованието за 

регистрация на определена политическа партия.  

Докладвам това протестно писмо при вас за сведение. 

Благодаря.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Николов.  

Имате ли друг доклад? Не.  

Госпожа Ганчева отсъства.  

Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Писмото, което ви обещах вчера, 

до Обществения съвет е в папката ми. Само че, понеже е късно и 

понеже втори път го писах и е доста по-различно, хайде да го 

погледнете и утре при удобство може да го изпратим, може да не го 

изпратим. Задължение нямаме.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Оттегляте 

ли доклада?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В този момент за запознаване.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря.  

Господин Димитров докладва за запознаване.  

Госпожо Цанева, заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви писмо от Международния център за 

парламентарни обучения, който ни изпраща информация за 

следващия семинар онлайн от 7 до 11 юни. Докладвам го за 

сведение.  

Докладвам Ви с вх. № НС-00-85 от 16 февруари писмо от 

Александър Станев – директор в „Информационно обслужване“:  

В отговор на наше писмо, което вчера изпратихме, относно 

закупуване и представяне на Zoom лиценз Ви информирам, че имаме 
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възможност да доставим  един брой Zoom с валидност до 12 март 

2022 г. на цена 290 лв. без ДДС. Ако желаете да се възползвате, моля 

да ни изпратите електронния адрес, към който да бъде активиран 

лицензът.  

Предлагам с протоколно решение да го одобрим доставката 

на този лиценз, а когато ни изпратят фактурата, тогава вече ще има и 

контролен лист за сумата.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Цанева само за одобряване на 

извършената доставка. Плащането ще бъде извършено допълнително 

след представяне на фактура и контролен лист.  

Има ли други предложения? Не виждам.  

Моля, процедура по гласуване.  

Колеги, моля процедура по прегласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Друг доклад имате ли, госпожо Цанева? Не.  

Госпожо Йосифова, заповядайте.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, моля да погледнете проекта, 

който съм изготвила, за срещата със заместник министър-

председателя и изпълнителя „Сиела-Норма“. Проектът е № 5266 в 

моя папка.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

прекъсваме заседанието за 15 минути.  

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия.  
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Връщаме към девета точка. За подготвения проект на писмо 

– колега Йосифова, заповядайте.  

 

Точка 9. Доклад относно машинно гласуване.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

полученото писмо, което ви докладвах, от Администрацията на 

Министерския съвет с вх. № НС-03-21 от 16 февруари 2021 г., както 

и с постъпило писмо по електронната поща вх. № ЦИК-06-6-44 от 15 

февруари 2021 г., съм изготвила проект на писмо до изпълнителя и 

до господин Томислав Дончев – заместник министър-председател, 

във връзка с готовността за предоставяне на склад за съхранение на 

машините. В него се посочва, че готовността на Министерския 

съвет, която е изразила за предоставяне на склад на машините, след 

като бъдат придобити от държавата, е в разрез с договореностите 

между Централната избирателна комисия и заместник министър-

председателя за осигуряване на склад.  

Затова предлагам да се проведе среща между Централната 

избирателна комисия, заместник министър-председателя и 

изпълнителя „Сиела-Норма“. Само да уточним на коя дата в спешен 

порядък. Предлагам още утре да се състои такава среща.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложения проект на текста.  

Колега Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател.  

Уважаеми колеги, аз предлагам това писмо да бъде 

адресирано само до господин Бойко Борисов – министър-

председател, със следния текст.  

Първият абзац да остане същият, като последното изречение 

да стане така:  

„Последното е в разрез с протоколираните договорености 

между Централната избирателна комисия и заместник министър-

председателя за осигуряване на склад за съхранение на машините, 
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след като те бъдат доставени от изпълнителя, които ви прилагаме 

към писмото.  

Във връзка с горното молим да ни информирате кое от двете 

становища е вярно.  

Приложение, съгласно текста.“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Качено ли е 

като отделен текст?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: След две минути мога да го кача.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Защото е добре 

все пак да се види като текст.  

Уважаеми колеги, докато изчакваме колегата Войнов да качи 

своя доклад, позволете ми съвсем накратко да ви докладвам едно 

писмо в петнадесета точка, тъй като аз останах като докладчик. 

 

Точка 15. Разни.  

Да погледнете писмото, което е адресирано до изпълнителния 

директор на „Информационно обслужване“ във връзка с правенето 

на техническо предложение за решение във връзка с обезпечаването 

на Централната избирателна комисия с необходим евентуално 

сървър.  

Виждате проекта на писмо.  

Ако няма предложения в тази насока, моля да го гласуваме.  

Тъй като при мен не отчита, гласувам „за“.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, 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 – 1 (Ерхан Чаушев).  

И втория доклад – виждате файла в pdf, е за сведение на 

Комисията.  

Връщаме, колеги, към девета точка.  
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Точка 9. Доклад относно машинно гласуване.  

Във вътрешната мрежа в папката на колегата Войнов би 

трябвало вече да е качен проектът на писмо, който той предложи в 

заседанието. Виждате го с проектен № 5267. Време за запознаване.  

Колеги, ако има предложения към текста на писмото?  

Колега Баханов, заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, двете писма, които са 

предложени от колегата Йосифова и от колегата Войнов, по 

същество по съдържане не се различават едно от друго, различават 

се само по адресатите, доколкото виждам, или с някакви малки 

нюанси.  

Ще гласувам за предложеното от колегата Йосифова писмо с 

посочените в нея адресати, тъй като министър-председателят е 

определил със своя заповед ресорен заместник министър-

председател, който да отговаря за изборите и считам, че е коректно 

това писмо да бъде насочено към този заместник министър-

председател, на който е вменено като отговорност провеждането на 

изборите, а не към самия министър-председател.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Баханов.  

Други желаещи за изказване?  

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Според мен трябва писмото да е 

адресирано към министър-председателя, тъй като двама негови 

подчинени – заместник министър-председателят и главният секретар 

на Министерския съвет, си противоречат в свои официални 

изявления и писма. Би трябвало премиерът да определи кое е 

вярното.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ганчева, 

заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Доколкото разбирам, съжалявам, 

защото малко по-късничко се включих в работните обсъждания, 

които бяха направени, писмото, което предлага госпожа Йосифова 
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като ръководител на работната група е за изясняване на позициите с 

оглед писмото, което е получено днес от главния секретар на 

Министерския съвет.  

В този ред на мисли аз също считам, че след като има 

неясноти, би било добре на тристранна среща да се изясни въпросът, 

тъй като доколкото виждам имаме разногласия в тази посока.  

Не виждам, подкрепям колегата Баханов, кое налага да 

пишем до министър-председателя, в случая господин Борисов. 

Очевидно тук се правят опити да се прави политика от това. Но, 

колеги, няма политика. Просто има да се изяснят едни ясни  

позиции.  

Така че аз ще подкрепя писмото на докладчика с оглед 

изясняване на позициите и не виждам кое налага да сезираме 

господин Борисов с текст, който не съм съгласна, че изцяло 

припокрива предложението на докладчика, напротив – считам, че по 

същество се различава, дори се различава от текста, който беше 

докладван от колегата Войнов. Изчакахме го да го изпише и да го 

качи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ако има някой, който прави политика 

от това, това са всички, които в момента демонстрират 

неспособността на Централната избирателна комисия да взима 

адекватни решения. На следващо място, демонстрират липсата на 

готовност за произвеждане на машинно гласуване.  

На този етап, когато вече договорът е сключен преди десет 

дни и има доставка на машини – не знаем къде са, не знаем дали са 

обследвани местата, където се намират машините, кой има достъп до 

тези машини, кой ги контролира, кой ги съхранява. Държавата в 

момента има една задача – да организира и произведе 

законосъобразни и честни избори! Днес от това заседание, ако дотук 

не е станало  ясно, трябва да стане ясно кой има готовност за 
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произвеждане на изборите, в частност машинно гласуване. Не и 

ЦИК!  

С решение на Министерския съвет е определен господин 

Томислав Дончев. В момента ние се опитваме да намерим 

разрешение на проблем, който не би трябвало изобщо да 

съществува, ако имаше изпълнителна власт, която е адекватна на 

ситуацията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вижте, идеята, че ние ще 

посрещнем машините на летището с хляб и сол е фантазия. Трябва 

да има междинен етап. Не сме доуточнили някои от детайлите и 

можем да ги уточним.  

А това, че няма да има машинно гласуване, че няма да има 

избори и разни други такива неща са далеко, много далеко отиващи 

обобщения, които нямат основание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз мисля, че в тази 

зала няма спор, че имаме криза. Тази криза възникна днес следобед. 

От днес следобед ние знаем нещо, което очаквахме, че е решено като 

проблем.  

От тази гледна точка аз подкрепям предложението на 

колегата Войнов – писмото да бъде  адресирано до възможно най-

високото ниво в държавата, защото наистина основната държавна 

задача, която стои в момента, и както чухме:  утре в заседанието на 

Министерския съвет точка едно в проекта за дневен ред е 

организирането на изборите. Няма друга по-важна задача пред 

държавата, в частност с оглед на машинното гласуване, което 

очевидно е една от най-трудните задачи, която съвместно трябва да 

разрешаваме. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Реплика.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Реплика към господин Димитров, 

защото мислех, че и господин Николов ще има реплика.  

Уважаеми колеги, доколко е пресилено на 16 февруари, десет 

дена след сключване на договора за машинно гласуване и след 

доставка на определен брой машини Централната избирателна 

комисия да разбира, че няма склад, който да бъде осигурен от името 

на Министерския съвет, за което ангажимент официално твърдо 

беше поет на проведена среща с Централната избирателна комисия. 

Последната среща, на която стана дума за тези складове, е през 

месец януари. А ние днес продължаваме да настояваме, че трябва да 

провеждаме срещи.  

Нека обществото на чуе дали е пресилено на 16 февруари 

ЦИК да няма яснота по въпроса кой осигурява складовете. Защото 

ЦИК нито има готовност, нито има намерение, нито има сключен 

договор за осигуряване на склад, в който да се съхраняват 

машините.  

Извинявайте, но машините, ако не бъде осигурено 

съхранението им по начин, който да гарантира сигурността им, не 

бих искала да продължа по-нататък с последващите коментари по 

въпроса.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване на предложението на колегата Йосифова.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров и Таня Йосифова); против – 9 (Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева).  

И, уважаеми колеги, подлагам на гласуване проекта, 

предложен от колегата Войнов.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Николай Николов, 
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Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – 8 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров и Таня Йосифова). 

Колега Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Има резон да се обърнем към министър-

председателя като прецедент, защото според мен сме поставени в 

една изключително кризисна ситуация, но гласувах против и второто 

писмо, защото считам, че текстът не е издържан и когато пишем до 

министър-председател трябва ясно и точно да поставим проблема. А 

той не е издържан, защото колегата го писа буквално на крак в 

последната минута, след като разбра за писмото от Даков, така че 

има своето основание. Само казвам отрицателния си вот и за двете 

писма.  

Фактите са следните. Централната избирателна комисия 

проведе обществена поръчка без да включи в нея изискването да 

бъде осигурен склад, респективно да бъде включен в цената на 

поръчката. Това тя стори, защото след дълги увещания дойде 

натовареният да отговаря за изборите вицепремиер Дончев преди 

обществената поръчка и лично гарантира, че ще се осигури 

държавен склад, за да можем ние да не натоварваме фиска и да 

използваме някои от недвижимите имоти на държавата. След това се 

оказа, че няма такива държавни складове, обаче той отново ни 

осигури на втора среща, вече след поръчката, че склад има. 

Последва и писмо, с което ни покани да видим и да одобрим склада. 

Документи не ни бяха показани. Единици се съмнявахме в това, че 

ще бъде осигурен склад.  

Сега сме в състояние, в което десет дни след сключване на 

договора, Централната избирателна комисия е поела ангажимент в 

този договор да осигури склад и да го посочи на изпълнителя по 

договора, а тя не знае кой склад да посочи. Защо е направила това 

стана ясно. Никой от нас, с изключение на мен може би, е се осъмни 

в обещанията на заместник министър-председателя.  
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Има резон за това да се покани на среща министър-

председателят, а не да изяснява кое е истина, кое не е истина. Той не 

е мирови съдия, той е министър-председател на Република България, 

ние му дължим необходимото уважение и уважението е да го 

запознаем със сериозността на ситуацията, от кого тя е предизвикана 

според нас и да намерим бързо решение.  

Затова гласувах против така подготвените писма. Освен това 

имам горчивия опит, дето сме канили на среща и със седмици и с 

месеци не е идвал заместник министър-председателят.  

Сега е дванадесет без пет. Нямаме време за губене. Затова аз 

ще направя още едно предложение. Не знам дали трябва да спра с 

отрицателния вот и да го направя, или мога директно?  

А именно: да напишем на господин Даков, че правните 

аспекти как ще осигурят държането, владението на съответното 

помещение не касаят Централната избирателна комисия, доколкото 

те са договорени със заместник министър-председателя и 

протоколирани. И да посочим на изпълнителя склада, който ни е бил 

посочен от Министерския съвет.  

Това е моето предложение, защото ЦИК трябва да действа. 

Не може да се блокира, никого да не кани на среща и да не може да 

посочи в кой склад ще бъдат доставени машините. Това е въпрос от 

голямо обществено значение и според мен трябва да вземем 

решение днес и да не се блокираме повече.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Ивков. 

Независимо че е направено заедно с отрицателния вот, ще го 

подложа на гласуване, както беше направено.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам да се подготвят от 

докладчика писма до Даков, с което казваме, че не е наша работа 

правното основание, на което ще бъде осигурено държането на 

посочения ни склад, да посочим на изпълнителя склада и да 

уведомим за това и министър-председателя, и заместник министър-
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председателя, като опишем обстановката само с факти, без никакви 

тълкувания – такава, каквато беше.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа 

Йосифова.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Аз отказвам да подготвя друг проект.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Баханов – отрицателен вот.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах против 

направеното предложение от колегата Войнов, както се изказах и 

при обсъжданията на същото, тъй като считам, че в Република 

България има институции с ясно определени функции – както ЦИК, 

така и Министерския съвет. А с функцията по провеждането на 

изборите те натоварен конкретен заместник министър-председател, а 

не министър-председател в частност.  

Позволете ми в отрицателния вот да не се съглася с 

направените изявления, че държавата едва ли не е абдикирала от 

машинното гласуване и ЦИК няма да проведе, или се затруднява от 

действията на държавата машинното гласуване, и то направено от 

представители, които гласуваха, може да се проследи, абсолютно 

при всички гласувания срещу всичко, свързано с машинното 

гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Йосифова, имате думата по предложението.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: По предложението на колегата Ивков, 

аз съм изготвила един проект, друг няма да изготвя. Той, ако смята, 

да си подготви и да го гласуваме.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не знам по какъв повод Вие взехте думата 

и по каква процедура…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По 

предложението.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Но аз Ви предлагам, колега Йосифова, 

освен професурите и другата си длъжност, в която сте в 

несъвместимост като член на ЦИК в университета, да си поемете 
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най-сетне ролята на ръководител на машинното гласуване, защото то 

след малко ще свърши, ако така продължавате.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Не знам какви са тия нападки и за каква 

несъвместимост твърдите. Ако има такава, предлагам да я докажете, 

колега Ивков, защото такава няма. Такава несъвместимост аз не знам 

да има установена. И да не се отива на лични нападки, които нямат 

нищо общо. Абсолютно нищо общо.  

Ако иска колегата Ивков да поеме машинното гласуване, аз 

веднага се отказвам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имаме 

едно предложение. Подлагам го на гласуване, както е формулирано 

от колегата Ивков – да се пише на Даков с копие до министър-

председателя. Нали така беше, колега Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Посочваме на „Сиела Норма“, отговаряме 

на Даков той да си намери правното основание – в този смисъл. И 

копие до министър-председателя и до заместник министър-

председателя. А на „Сиела Норма“ посочваме посочения ни склад 

къде да складираме машините.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 8 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 10 

(Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня Йосифова).  

Колеги, има ли други предложения?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам да останем в тази зала, 

докато не решим ситуацията. Ситуацията е изключително 

напрегната и съвсем скоро ще стане, тъй като са ни публични 

заседанията, и нека стане обществено достояние, за да се види кой 

какво отношение има към процеса на машинното гласуване и към 

работата, свързана с него. И то от януари 2020 г. досега.  
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Предлагам да дадем почивка или каквото и да е, но ние не 

можем да не отговорим на изпълнителя. Не можем да оставим 5000 

и повече машини, без да знаем къде се намират. Ако трябва, ще 

седим тук до утре сутринта, това предлагам, но трябва да излезем с 

решение и нещо да направим по въпроса. Не се приеха три 

предложения. Аз нямам друго в момента.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

обявявам половин час почивка.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

В точка 9, колега Иванова, заповядайте, за да направите 

предложение.  

 

Точка 9. Доклад относно машинно гласуване.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в отговор на писмото 

на изпълнителя по договора за поръчка за възлагане на доставката на 

машините за гласуване, ви предлагам да им отговорим по следния 

начин:  

„В изпълнение на разпоредбата на т. 1.3, буква „а“ от 

сключения помежду ни договор за възлагане на обществена поръчка 

и във връзка с писмо с вх. № ЦИК-03-1 от 23 януари 2021 г. на 

заместник министър-председателя Томислав Дончев, Централната 

избирателна комисия в качеството на възложител ви посочва склад – 

„Карго-партнер“ ЕООД с посочен адрес, с което изпълнява това си 

задължение по договора“.  

Предлагам същото писмо да бъде с копие до вицепремиера 

Дончев с оглед предприемане на необходимите действия по 

обследване и охрана на съответното помещение.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Иванова.  

Чухте предложението.  

Процедура по гласуване на предложения текст на писмо и 

изпращането му на заместник министър-председателя господин 

Томислав Дончев.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Таня 

Цанева); против – 6 (Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева).  

Уважаеми колеги, правя отново предложение да изпратим 

писмо, с което да поканим заместник министър-председателя 

господин Дончев и изпълнителя по договора „Сиела-Норма“ на 

среща с оглед изясняване на въпросите, които стоят във връзка с 

осигуряването на складовите помещения.  

Едното писмо, което преди малко гласувахме, не пречи на 

второто – провеждането на среща, на която да бъдат изяснени 

позициите.  

Нека да видим отново писмото, което е на колегата 

Йосифова.  

Колега Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че трябва да спрем камерите и 

правя процедурно предложение, за да уточним с кого и какво ще 

говорим, защото това са сложни финансови отношения за 

изключително големи суми и с изключително голям залог. И не 

трябва в случая ние да разискваме на камера.  

Аз не считам, примерно, че изпълнителят трябва да бъде 

канен на тази среща. Считам, че трябва да поканим само нашите 

партньори – Министерския съвет, за да си уточним ние нещата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Солакова, заповядайте.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз съм против спиране на камерата, 

защото в крайна сметка току-що ЦИК гласува писмо въз основа на 

информация, с която Комисията е разполагала от 23 януари, едва на 

16 февруари предоставя тази информация на „Сиела Норма“ като 

изпълнител по договора. Против съм спиране на камерата за 

обсъждане на въпроси, които са от такова естество, от които зависи 

изходът изобщо от успешното организиране на изборите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, аз правя предложение, както е изготвен проектът на писмото 

от колегата Йосифова, който гласувахме, отново да го прегласуваме 

за провеждането на среща. Каним двете страни, както са посочени в 

утрешния ден.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров и Таня Йосифова); против – 9 (Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева.  

Колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: За мен срещата е наложителна, защото аз 

споделям схващанията, които гласуваха против предишното 

решение, тъй като нашата информация все пак е остаряла. И аз 

искам Централната избирателна комисия да е сигурна, че 

Министерският съвет, в лицето на господин Дончев, си е изпълнил 

поетия протоколиран ангажимент, че има склад и складът към 

днешна дата е осигурен.  

Затова предлагам без „Сиела Норма“ това писмо, което 

колегата Йосифова предложи, да е адресирано само до господин 

Дончев, на което да допълним едно изречение, че сме силно 

обезпокоени от днешното писмо на Даков и молим за 

препотвърждаване, че този склад е на разположение на Централната 
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избирателна комисия с оглед  съхраняване на машините и 

провеждане на машинното гласуване.  

С тези две изречения предлагам да изпратим писмо само до 

Дончев за спешна среща.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

мислех, че това е отрицателен вот. След малко ще го поставим на 

гласуване.  

Колегата Солакова за отрицателен вот.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, гласувах против. 

Само преди няколко минути Централната избирателна комисия 

гласува изпращане на писмо, с което, както беше предложено, в 

изпълнение на свое задължение по сключения договор от 

6 февруари, уведоми „Сиела Норма“ – изпълнител по договора, за 

склад, за който ЦИК е била уведомена още на 23 януари. 

Безсмислено е след това отново да се каже, че има проблем. Или 

ЦИК не е наясно какво прави, или просто  в момента се опитва да 

подаде една непотвърдена информация към изпълнител по договора 

за машинно гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Обяснявам – поддържам предложението 

си. Съгласен съм, деликатно е положението, но ние не се отричаме 

от нищо. Разполагаме с тази информация и тя ни е с подписа на 

вицепремиера. Колегата Иванова каза преди малко писмото, с което 

ни казва: този склад сме ви осигурили в изпълнение на поетия от 

мен ангажимент.  Затова ние казваме на „Сиела Норма“, на 

изпълнителя: това е складът.  

С оглед на скандалното писмо на господин Даков от днес 

обаче, което противоречи на писмото на господин Дончев, аз 

предлагам среща за изясняване с нашия партньор – Министерския 

съвет, и препотвърждаване на ангажимента на господин Дончев, 

защото, ако не бъде препотвърден, значи преди малко сме гласували 

напразно да отговорим на изпълнителя.  
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Затова аз си държа на предложението писмото на госпожа 

Йосифова, изготвено от нея, с обяснение, че то противоречи на 

другото и ги каним на среща за изясняване на този проблем между 

нас – между държавния орган Централна избирателна комисия, и 

най-висшия орган на изпълнителната власт Министерския съвет в 

лицето на господин Дончев, или оторизирано от него лице.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Реплика към колегата Ивков.  

Само стои въпросът, доста висящ, защо Централната 

избирателна комисия едва на 16-и уведомява „Сиела Норма“ – 

изпълнител по сключен договор, за информация, с която Комисията 

е разполагала от 23 януари.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не към мен. Риторичен е въпросът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докато вървя дебатът, може 

би следва да уточним, защото по протокола на Централната 

избирателна комисия от 27 януари, който е публичен, писмото, 

което колегата Иванов в своето предложение, което вече приехме, е 

докладвано на заседание на Централната избирателна комисия. Тази 

информация е публична. Дори сме обсъждали това писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Доколкото ми е известно от „Сиела 

Норма“ за пореден път постъпи писмо: къде са складовете, или къде 

е складът? Затова стои въпросът висящ: защо ЦИК до този момент 

не е изпълнила своето задължение по договора от 6 февруари – да 

уведоми „Сиела Норма“ къде са складовете, посочени от ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Ганчева.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Дуплика, тъй като Вие, госпожо 

Солакова, под формата на реплика задавате риторичен въпрос, като 

член на  ЦИК, Вие също сте част от ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Бих искал също 

така да направя уточнението, че ние сме гласували три писма, с 

които поискахме във връзка с проведените срещи с Министерския 

съвет да получим копие от съответните документи, установяващи 

наемането на склада. В тази връзка аз лично считам, че Централната 

избирателна комисия е предприела всички необходими действия, с 

които да изпълни поетите ангажименти въз основа на проведените 

срещи.  

Колега Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако четем точно разменените писма, тук 

говорим за склад на „Карго“, само че „Сиела Норма“ пише за 

контролиран склад. Този контролиран склад, дето ужким имало пет 

хиляди не знам какво си, първо, не знам от кого се контролира. Така 

че този контролиран склад май е неконтролиран склад. И питам кой 

е този контролиран склад, който ЦИК трябва да посочи?  

Днес се говори за някакви си складове на „Карго“. Тези пък 

складове на „Карго“ кои са? Те контролирани ли са, не са ли 

контролирани? Обследвани ли са, не са ли? И питам аз сега: „Сиела 

Норма“ от двадесет и не знам кой си ме пита за контролиран склад, 

това същият склад ли е, дето  по чл. 1.2.3 посочихме?  

В тази мъгла пребиваваме. Тази мъгла трябва да се изчисти. 

Само че не с използване на някакви си родови думички, а конкретно 

на място – къде, на кой адрес е, какви са тези думички, какво 

означават? А не просто складове. Складове бол!  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин председател.  

Уважаеми колеги, аз лично ще подкрепя предложението на 

колегата Ивков за това да изпратим писмо до заместник министър-

председателя само, доколкото не просто Министерският съвет е 
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наша партньорска организация, и съгласно Изборния кодекс е така, а 

именно защото ние от днес след обяд имаме една коренно нова и 

различна ситуация. Мястото за изясняване на всякакви проблеми са 

двустранни срещи, защото ние проблем със „Сиела Норма“ по този 

въпрос засега нямаме.  

Затова разумното действие на Централната избирателна 

комисия е да покани на среща господин заместник министър-

председателя, за да изясним в крайна сметка този нов факт, който 

отрича всичко, което е направено досега – и двустранните срещи, 

които проведохме, и предмета на обществената поръчка, както беше 

зададен, и, разбира се, посещението на склада от наша страна, 

изразеното наше съгласие именно този да бъде складът, защото 

отговаря на всички изисквания. Това писмо от днес всъщност каза 

точно обратното. Мястото за изясняване на тези проблеми са 

преките контакти. Аз ще гласувам за това предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Колега Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Понеже в изнервената установка 

разменихме реплики кой ще пише, аз предлагам същия текст на 

колегата Йосифова, само че махаме „Сиела Норма“ и всичко 

свързано в писмото със „Сиела Норма“.  

 И обръщението вече не е: „Последното е в разрез 

договореностите между ЦИК и заместник министър-председателя“, 

а „между Централната избирателна комисия и Вас от еди-кога си“, 

защото се обръщаме само към господин Дончев.  

Само тези промени предлагам в писмото, което тя предложи, 

и ще го подкрепя, за да препотвърди ангажимента си.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Ивков.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 
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Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – 5 (Георги Баханов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова и Таня Йосифова).  

Благодаря, колеги.  

С това приключихме дневния ред за днешното заседание.  

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия.  

Насрочвам заседание за утре в 14,00 ч.  

 

(Закрито в 21,47 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Александър Андреев  

 

СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

Стенографи:  

  Мая Станкова 

 

  Юлия Стоичкова 

 

Нина Иванова  


