ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 291
На 17 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 отваряне на запечатани
помещения, определени за съхранение на изборни книжа и
материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни
избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни
книжа и материали след произвеждането на частичните избори на
28 февруари 2021 г.
Докладва: Николай Николов
2. Проект на решение относно условията и реда на участие на
застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии,
коалиции и инициативни комитети в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Докладва: Ивайло Ивков
3. Регистрация на партии/коалиции за участие в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Докладват: Николай Николов, Ивайло Ивков, Емил
Войнов
4. Поправка на техническа грешка в решение на ЦИК.
Докладват: Силвия Стойчева, Бойчо Арнаудов
5. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Кристина
Стефанова, Бойчо Арнаудов, Мария Бойкинова
6. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
Докладва: Йорданка Ганчева.
7. Доклади относно машинно гласуване.
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Докладват: Николай Николов, Таня Йосифова
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Димитър Димитров, Мария
Бойкинова
9. Доклад относно разяснителна кампания.
Докладва: Красимира Стефанова
10. Отговори по въпроси на граждани.
Докладват: Севинч Солакова, Николай Николов
11. Разни.
Докладват: Димитър Димитров, Таня Цанева,
Мирослав Джеров, Емил Войнов, Силвия Стойчева
ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина Цанкова
Стефанова, 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, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 14,30 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на комисията и
госпожа Кристина Стефанова – заместник-председател на
комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия.
Колеги, виждате проекта на дневен ред.
Има ли допълнително колеги, които желаят да се включат в
дневния ред? Колега Арнаудов заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин председател, моля
да ме включите в точка 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля, да ме включите в точка 5 и
точка 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля, в точка разни да ме включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Моля, в точка 7 да ме включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на дневния ред.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Благодаря господин Арнаудов.
Минаваме към точка първа от дневния ред.
Точка 1. Проект на решение относно отваряне на запечатани
помещения, определени за съхранение на изборни книжа и
материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни
избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни
книжа и материали след произвеждането на частичните избори на 28
февруари 2021 г.
Колега Николов заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-14-1
от 16.02.2021 г., постъпи искане от страна на кмета на Община
Долна Митрополия, затова да бъде разрешено на общинската
администрация, да има достъп до запечатаното помещение, в което
се съхраняват документите от проведените общи избори, за
общински съветници и кметове. Като молбата е за произнасяне и
при евентуален втори тур на частичните избори за кмет.
Ние имаме обичай преди всякакви частични избори да
приемаме общо решение, с което даваме съгласие на всички

4
общински администрации, в които предстои да се произведат
такива, да го сторят.
Така например, на последните частични местни избори с
Решение № 1893-МИ от 25.09.2020 г. сме дали такова разрешение.
Изготвил съм проект на общо разрешение, който може да видите в
моя папка за днешното заседание, който естествено е фокусиран
само върху частичните избори, които предстоят да се проведат.
Проектът възпроизвежда досегашните ни практики, като
даваме общо разрешение и, разбира се, изискваме след приключване
на изборите в съответните общини, да ни се представят копия
съгласно Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. от заповедите на
кметовете за определяне на длъжностни лица, които ще отворят
помещенията, и от съставените протоколи във връзка с отварянето.
Решението обхваща и евентуално отваряне при втори тур на
съответните избори.
Предлагам това решение да бъде изпратено до кметовете на
общини. Като съм подготвил и специално писмо, на първо място
община Долна Митрополия, с което съответно ги информираме за
това решение.
Това е моето предложение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря
господин Николов. Виждате проекта на решение 4633-МИ. Време за
запознаване от страна на колегите. Ако някой има предложения,
допълнения или питания, моля да вдигне ръка.
Уважаеми колеги, заповядайте. Има ли предложения? Няма.
Процедура по гласуване на решението.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решение № 2080-МИ.
Колеги, да погледнем текста на писмо, с което да бъде
изпратено решението до кмета на община Долна Митрополия.
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Имате ли предложения относно текста? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги минаваме към точка втора от дневния ред.
Точка 2. Проект за решение относно условията и реда на
участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на
партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Уважаеми колеги, има готови преписки по точка трета от
дневния ред. Заповядайте колега Николов.
Точка 3. Регистрация на партии/коалиции за участие в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моя папка за
днешното заседание може да видите, проект на решение 4634,
относно регистрация на политическа партия „Движение за права и
свободи“ за предстоящите парламентарни избори.
Постъпило е съответното заявление – изборна книга, с вх.
№ 19 на 16.02.2021 г. заявлението е окомплектовано с всички
изискуеми документи, така както са предвидени в Изборния кодекс
за регистрация на партията. А именно: удостоверение за актуално
правно състояние, удостоверение от Сметната палата, образец от
подписа на представляващия партията, образец от печата на
партията, вносна бележка, издадена от съответната търговска банка,
удостоверение от Търговската банка относно актуална банкова
сметка за целите на кампанията, имена и длъжности на две лица,
които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната дейност
в хода на кампанията, списък съдържащ три имена, ЕГН, саморъчен
подпис на 7500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
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Днес съответно се получи проверка, от страна на Главна
дирекция „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. Съгласно тази справка е налице разпоредбата на
чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс, тоест действителна подкрепа
на не по-малко от необходимите 2500 избиратели.
В заявлението е заявено вписване в изборната бюлетина на
партията като Движение за права и свободи – ДПС, което е отразено
както в мотивите на решението, така и в решението. При това
положение предлагам проекта на вашето внимание.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате проекта на решение. Имате ли други предложения?
Няма.
Уважаеми колеги, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решение № 2081-НС.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, постъпило е
заявление с вх. 21 от 16.02.2021 г. от политическа партия „Български
земеделски народен съюз“ за регистрация за участие в изборите за
народни представители. Заявлението е съгласно изборната книга,
която е утвърдена, № 47-НС. Към заявлението са предоставени
всички изискуеми документи. А именно: удостоверение за актуално
правно състояние, удостоверение от Сметната палата, образец от
подписа на представляващия партията, образец от печата на
партията, банков документ за внасяне на изискуемата сума от 2500
лв., удостоверение относно банковата сметка, която ще бъде
използвана за целите на кампанията.
Налице е едно заявление, в което се сочи само името на
лицето, което носи отговорност за приходите разходите и
счетоводната отчетност на политическата партия в хода на
предизборната кампания.
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Извършена е проверка от Главна дирекция „ГРАО“. Протокол
от тази проверка пристигна преди днешното заседание, днес на
17.02.2021 г. Съгласно проверката, партията има необходимата
подкрепа, от не по-малко от 2500 действителни избиратели. От тази
гледна точка всичко е налице.
Искам само да допълня, да направя една дребна корекция на
решението. Тъй като заявлението е подписано от лицето, което
представлява партията. Представена е нотариална заверка на неговия
подпис. Беше пренесено от друго лице, специално упълномощено за
целта.
Предлагам като позиция 9 да добавим, пълномощно относно
внасяне на документи в Централната избирателна комисия.
Приложението да го конкретизираме на позиция 9 като
пълномощно, в полза на съответното лице приносител.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Имате ли предложения? Няма.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решение № 2082-НС.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, проекта е в моя папка и е проект
за регистрация на Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД. Така
е заявено. Това, което виждате в решението, партията „ИМА ТАКЪВ
НАРОД“, навсякъде ще се чете, политическа партия „ИМА ТАКЪВ
НАРОД“, тъй като така е заявено.
Заявлението е подписано от господин Слави Трифонов –
председател
и
представляващ
партията
чрез
В.
Д.
В., която е пълномощник с пълномощно.
Приложени са всички необходими документи с вх. № НС-0403-27 от 17.02.2021 г. Пристигнал е и протокол за извършена

8
проверка от списъка на избирателите на ГД „ГРАО“ към МРРБ и са
установени над 2500 коректни записа, колкото са необходими,
съгласно Изборния кодекс, поради което ви предлагам вместо
„регистрира партия“, както виждате в решението, предлагам „да
регистрира политическа партия“, защото точно така е заявено.
Наименованието на партията за отпечатването върху
бюлетината е ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД, като е заявено с кавички. В
решението ни е без кавички съгласно константната практика в това
отношение на Централната избирателна комисия в бюлетината да
няма кавички и други знаци.
Така че предлагам този проект с тези изменения. Навсякъде
да се чете политическа партия, включително в диспозитива. И
наименованието за отпечатване ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД.
От точки от 1 до 9 виждате всички изискуеми реквизити
съгласно Изборния кодекс, които са налице към момента на
подаване на заявлението за регистрация на тази партия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз ви предлагам и с
друга константна практика на ЦИК да се съобразим, по отношение
на правно-организационната форма партия, така както Изборният
кодекс говори. Затова предлагам текста на решението, така както е,
да регистрираме партия ИМА ТАКЪВ НАРОД. И наименованието
на партията да се отпечата, така както е написано ПП ИМА ТАКЪВ
НАРОД, с големи букви в бюлетината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване на предложението на колегата
Солакова.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
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Процедура по гласуване на цялото решение с партия и долу
изписването е ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решение № 2083-НС.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият проект, който ще видите в
папка с мои инициали от днешното заседание, проект за регистрация
на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО за
участие в изборите за народни представители. Стандартно виждате
точки от 1 до 8, изконните реквизити. Пристигнал е протокол с вх.
№ НС-04-03-26 от ГД „ГРАО“ в МРРБ за това, че партията има над
изискуемия минимум 2500 подписи на избиратели. При това
положение ви предлагам този проект за регистрация на
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО, като
наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по начина,
по който е заявено в заявлението. И съобразно с чл. 133, ал. 2 от
Изборния кодекс съкратено само БНО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на колегата Ивков.
Има ли други предложения? Няма.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решение № 2084-НС.
Има ли други колеги, които да са готови с регистрации?
Няма.
Връщаме се към точка втора.
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Точка 2. Проект за решение относно условията и реда на
участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на
партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Колега Ивков заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в моя папка от днес, може да
видите предложението ми за принципно решение, относно условията
и реда за участие на застъпници на кандидатските листи на партии,
коалиции и инициативни комитети в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Вчера оповестих, че го качвам във вътрешна мрежа. Който е
искал е могъл да се запознае. Тъй като беше много напрегнато, ви
предлагам да огледаме добре това решение и съм готов да обсъдя и
да възприема корекции, промени, допълнения. Обръщам ви
вниманието на две неща, на които се натъкнах, докато изготвях
проекта. И те са оцветени в точка 5.
Колеги, обръщам внимание относно регистрацията. Даден е
вариант с три дни преди изборния ден в проекта за решение.
Практиката на Централната избирателна комисия в последните два
избора е този срок да се удължи в полза на участниците,
наблюдатели, застъпници и всички други, за да бъдат поставени на
равни начала. Затова ви предлагам текстовете по точки 5 и 10 да не
са както ги виждате подадени три дни преди изборния ден, а
подадено до 17.00 часа на 03.04.2021 г., тоест до изборния ден. С
оглед уеднаквяване статута и възможностите на тези групи лица,
които са сходни, наблюдатели, застъпници. Това е едното нещо, на
което обръщам внимание.
Ако няма предложения, решението ще бъде във вид до 17.00
часа на 03.04.2021 г.
Текстът на точка 34 най-накрая в общите разпоредби, в която
е повторен текста от решението, малко перифразирано. Взел съм
предвид някои забележки в словореда на решението за наблюдатели.
Решението е сходно с предходното решение за застъпници от
Народното събрание, като там имаше доста по-обширно казани,
включително и глобите, ако не е с табела, които съм премахнал.
Защото не считам, че в принципното решение трябва да казваме
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колко ще е глобата. А и тя не е в точен размер, ако не носят
отличителни знаци. По това се различава.
Съобразил съм се с новите изборни книги, които се
различават от предходните по номерация, а също така някъде и като
съдържание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, време за запознаване с текста на решението. Ако искате да
вървим и по страници, за да може до раздел трети „Регистрация на
застъпниците и заместващите застъпници извън страната“, ако имате
бележки или допълнения или предложения? Само в точка 10, тъй
като тук датата не е определена. Само да я посочите, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Датата е 03.04.2021 г., 17.00 часа.
Въпросът е резонен. Може би вие не го задавате с цел. Аз се
замислих. Това са заместващи застъпници. Дали изобщо да ги
ограничаваме с този срок? Ако това бяха наблюдатели не би
следвало, защото те заместват тези застъпници, които поради една
или друга причина не могат да изпълняват функциите си. Но тъй
като за разлика от наблюдателите те не са до следващия избор, а са
само до изборни ден, считам че е нормално да остане същият срок.
Има резон да решим и в изборния ден да го правим.
Предложението е за заместващи застъпници, а заявлението е
за застъпници. Законът прави тази разлика в терминологията. Не е
ясно за мен защо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме с точка четвърта.
Точка 4. Поправка на технически грешки в решение на ЦИК.
Колега Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам
поправка на техническа грешка в Решение № 2030-НС от
11.02.2021 г., в което е допусната техническа грешка в изписването
на името на члена на районна избирателна комисия в Пети изборен
район – Видински, Миглена Климентова Атанасова, и би следвало
навсякъде в решението, където е изписано Миглена Атанасова
Климентова, да се чете Миглена Климентова Атанасова.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението колеги. Има ли други предложения? Няма.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решение № 2085-НС.
Колега Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви решение за
поправка на техническа грешка в Решение № 2020-НС от
11.02.2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна
комисия във Втори изборен район – Бургаски.
Решението е допуска поправка на техническа грешка в
посоченото решение, като името на член на РИК вместо Иванка
Маринова Кирязова да се чете Иванка Маринова КирязоваКожухарова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решение № 2086-НС.
Връщаме се към точка втора.
Доклада на колегата Ивков. До раздел втори нямаше
предложения. Продължаваме със застъпниците и заместващите
застъпници извън страната.
Колеги, по раздел четвърти.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Малко съм пообогатил законовите
текстове. Не са едно към едно. Според мен има резон, за да се
детайлизира, кое как се извършва.
Трябва да преценим протокола, дали да се подписва от
председател и секретар или от председател, заместник-председател и
секретар. Аз съм дал текста от предходното решение за
парламентарните избори, председател, заместник-председател и
секретар. Според мен, спокойно може да се подписва само от
председател и секретар. Ние не сме имали проблеми в това
отношение. Това не е уредено в Изборния кодекс. Решението е било
така на предходни избори и не е имало оплаквания в тази насока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, по
раздел пети, шести и седми има ли предложения? Няма.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров,
Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решение № 2087-НС.
Минаваме към точка пета.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
Колегата Солакова в момента не е в залата. Колега Стефанова
също не е в залата. Колега Войнов, имате ли готовност за доклад на
регистрацията? Нямате.
Минаваме към точка осма.
Точка 8. Доклади относно машинно гласуване.
Колега Йосифова заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка от днес,
можете да се запознаете с писмо от Държавна агенция „Електронно
управление“. Господин Темелков ни изпраща допълнителни
изисквания към техническите устройства за машинно гласуване, с
оглед оптимизиране на законовия срок от 30 работни дни за
извършване на удостоверяването по чл. 213, ал. 3 от Изборния
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кодекс. Общо 18 въпроса изисквания. И отново ни е изпратена
методиката за удостоверяване на съответствието. Също така, в това
писмо са поискали да определим лица за контакт. В това число
компетентни ИКТ специалисти от страна на ЦИК, към които да се
обръщат за организационни и технически въпроси в процеса по
удостоверяване на съответствието и лице представител на
изпълнителя, запознато с техническите и функционални
характеристики на техническите устройства за машинно гласуване,
което да им съдейства при необходимост.
В тази връзка съм подготвила проект на писмо в моя папка.
Предлагам да препратим тези изисквания към изпълнителя „Сиела
Норма“ АД. Можете да видите текста на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ние бяхме писали до тях, да ни дадат на
нас отговори, а не те да ни дават допълнителни изисквания.
Имаме ли отговор на нашите въпроси първо, а после да
изпращаме на когото и да било.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Към настоящи момент, не сме получили
от изпълнителя исканата информация. Аз мисля, че не пречи да им
изпратим и тази информация и да им напомним да ни изпратят
пълната информация, с която разполагат.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тази информация трябва да се предостави
на ЦИК, а ЦИК да я предостави на когото и да е било, когато
предоставим информация от тяхна страна до ЦИК в цялост.
Категорично твърдя, вътрешни взаимоотношения между изпълнител
и проверяващ, без ЦИК да знае какво става е тотално недопустимо.
ЦИК не може да стои безучастен от процеса. Най-малкото трябва да
знае как върви потока на документи и информация. ЦИК е отговорен
за машинното гласуване, а не вътрешни отношения между някои си
изпълнители и едни поверяващи.
Предлагам текста да се редактира и изпълнителя да
предостави информацията на ЦИК, а ЦИК впоследствие да я
препрати, ако счете за необходимо. Защото тази методика гледам
започва да се разширява. И аз не знам къде се разширява и къде се
стеснява.

15
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Това съм написала в писмото.
Препращаме ви исканата информация, която да бъде
предоставена своевременно. Ще допълня „на ЦИК“. Добре. съгласна
съм.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз искам да попитам, до момента има ли
определи лица за контакт от страна на ЦИК, във връзка с
удостоверяването на съответствието? Аз като господин Чаушев
мисля, че нещата са прекалено важни. Знаете, че по въпросите
свързани с машинното гласуване решенията се вземат от
Централната избирателна комисия. Така че аз лично не смятам, че
ЦИК трябва да предоставя лица за контакт, в това число и ИКТ
експерти, към които те да се обръщат по организационни и
технически въпроси, във връзка с процеса по удостоверяване на
съответствието на специализираните устройства за машинно
гласуване. Това е моето мнение по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Йосифова съгласна ли сте, да бъде редактирано писмото, в смисъл,
че изпълнителят „Сиела Норма“ АД да предостави информацията,
която е искана от Държавна агенция „Електронно управление“ на
Централната избирателна комисия, както и от наша страна няма да
бъде посочено лице за контакт.
Колега Йосифова, приемате бележките да бъдат отразени в
писмото.
Процедура по гласуване на писмото до „Сиела Норма“ АД.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, днес проведохме
среща с отговорни представители на администрацията на
Министерския съвет. В хода на срещата се изясниха нови факти,
които са от съществено значение. За да няма неяснота относно това,
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кой поема задължението за осигуряване на склад, кой поема
разноските по това, в периода от доставка на машините в гр. София
до, както установихме, прехвърляне на собствеността в полза на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, поради
спадане на кворума, обявявам 15 минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия.
В точка „Машинно гласуване” на колегата Йосифова –
писмото, което трябваше да гласуваме до Държавна агенция
„Електронно управление”, кажете колега Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: В моя папка, това е проектен номер
5279, като съм добавила копие до председателя на Института по
метрология и до председателя на Българския институт по
стандартизация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Виждате проекта. Колеги, имаме ли предложения?
Процедура по гласуване писмото на колегата Йосифова до
Държавната агенция „Електронно гласуване”.
Гласували 16 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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Мария
Бойкинова)
Колега, Николов, ще докладвате ли?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам, господин председател.
В моя папка може да видите писмо, адресирано до
изпълнителния директор на „Сиела Норма” АД. То е по повод, както
вече казах, на срещата, която проведохме тази сутрин в 11,30 ч., на
информацията, с която се запознахме на тази среща. Предлагам да
отправим писмо до „Сиела Норма” АД с конкретен въпрос: дали се
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потвърждава обстоятелството, че на преговори, които са проведени
между изпълнителя на обществената поръчка и администрацията на
Министерския съвет е постигнато съгласие изпълнителят по
договора да определи и наеме за своя сметка склад за съхраняване,
за отговорно пазене на съответните машини и разбира се, това да
бъде в конкретния период, който е визиран, а именно от доставката
на устройствата в град София до придобиване на собствеността
върху тях от страна на възложителя. Предлагам това писмо, за да
изясним всички обстоятелства, бих казал, да приключим случая и
най-вече да няма неясноти относно разпределението или по-скоро
преразпределението на задълженията, които произтичат със
складовото помещение. Добре е становището да бъде в писмена
форма. Само коригирам последното изречение: молим за
потвърждаване на горното. Такъв вид предлагам да придобие то.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам да го обсъдим
работно, тъй като трябва да стане ясно кои са били отговорните
лица, представляващи от името на Министерския съвет или
администрацията на Министерския съвет, за да ангажират
отговорността на Министерския съвет в лицето на министър
съгласно Изборния кодекс, който отговаря за изборите и се избира с
решение, още повече с оглед и на Решение на Министерския съвет
от днешна дата по т. 1 от заседанието на Министерския съвет.
Предлагам да се отложи за работна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Солакова.
При това положение ще се отложи за работна група.
КАТЯ ИВАНОВА: Господин Председател, може ли
процедура?
Да ме включите в дневния ред в новата точка, свързана с
местния референдум в община Несебър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест доклад
относно местен референдум ли?
КАТЯ ИВАНОВА: Да, във връзка с една жалба срещу отказ.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Иванова, във връзка с точките от дневния ред ще Ви включа в т. 8.
Преминаваме към точка пета. Колега Солакова, заповядайте.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение писмо, получено от технически екип от областна
администрация – Варна, относно възложени за изработка торби и
кутии за целите на произвеждането на изборите – за сведение.
На този етап за запознаване Ви докладвам писмо от Районна
избирателна комисия – Търговище, НС-1516 от 17 февруари 2021 г.
За работна група трябва да обсъдим поради изложеното искане за
определяне на допълнителен брой специалисти, които да подпомагат
работата на районната избирателна комисия.
Докладвам ви писмо от кмета на община Венец относно
определяне на възнагражденията на членовете на общинската
избирателна комисия за произвеждане на частичен избор.
Становище за изплащане на възнагражденията на членовете на
ОИК – от коя дата да започне, както и дали следва при работа
онлайн на ОИК да се начислява възнаграждението по т. 11 от
Решение № 1930-МИ от 14 януари 2021 г. Проектът на отговор е във
вътрешната мрежа, моля да се запознаете. Съгласно т. 7 от
Решението е определен периодът 40 дни преди изборния ден и до
седем дни след обявяване на резултатите на общинската избирателна
комисия се изплаща месечно възнаграждение, но това е за работа
през този период. Работата на общинската избирателна комисия се
изразява в осигуряване на дежурства, провеждане на заседания,
приемане на решения и изпълнение на всички правомощия на ОИК
по отношение на организирането и провеждането на частичния
избор. Нашето решение предвижда възнаграждение, считано от 19
януари 2021 г. В случай обаче, че общинската избирателна комисия
е започнала работа по-късно възнаграждението се дължи от началото
на фактическата работа на комисията, като информация за начална
дата следва да се предостави от общинската избирателна комисия
писмено и писмото да е подписано от председател и секретар.
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Предлагам изрично да запишем, че увеличението на
възнаграждението, предвидено в т. 11, не се дължи при работа
онлайн.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на колегата Солакова.
Процедура по гласуване на писмото.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в хода на заседанието съм
получила преписка – разпределена. Въпросът касае насрочени
консултации за определяне на съставите на СИК за изборите за
народни представители в община Лесичово. Тъй като преди Решение
№ 2062-НС от 16 февруари 2021 г. са били насрочени консултации
на 24 февруари от 11,00 ч. Извършено е и уведомяване на субектите
по чл. 91, ал. 2 от Изборния кодекс. В тази връзка секретарят на
община Лесичово се обръща с молба към Централната избирателна
комисия какви действия да бъдат предприети.
Аз ви предлагам да изпратим писмо по електронната поща, в
което да посочим, че както са насрочени и организирани
консултациите, могат да ги проведат на 24 февруари от 11,00 ч.
Сроковете, предвидени в Решение № 2062-НС на ЦИК, са
продиктувани от необходимостта за осигуряване на технологично
време за провеждане на консултациите, уточняване на персоналните
състави на секционните избирателни комисии, изготвянето на
списъци с имената на желаещите да бъдат ваксинирани, както и
осигуряване на време за получаване на две дози от ваксината. В този
смисъл да не се налага да бъдат предприети действия за
пренасрочване на тези консултации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Солакова.
Процедура по гласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка със
становища ЦИК-06-4 и ЦИК 06-4-1 и подготвено становище от
господин Желязков във връзка с предстоящо възлагане на
компютърната обработка на данни в РИК и ЦИК от гласуването и
издаването на бюлетини във връзка с провеждане на избори за
народни представители, както и във връзка с възлагането на
изработката и доставката на хартиени бюлетини за гласуване в
изборите за народни представители. В становището господин
Желязков описва два възможни варианта за осъществяване на
провеждане на процедури. Моля да се запознаете, това е съгласно
чл. 79, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, като към
становището има и приложен индикативен график във връзка с двата
варианта и Централната избирателна комисия да реши кой ще
направи възлагането относно двете поръчки.
Вторият вариант е съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” във
връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки. Там
графикът, който е изготвен е със срок 15 дни. Другият вариант е със
срок 9 дни, като е описал етапите за провеждане на процедура за
договаряне без предварително обявление.
Във връзка с даденото становище също така предлага да
изпратим писма до Държавна агенция „Национална сигурност”, с
което да ги помолим да ни отговорят дали е необходимо да правим
обследване по смисъла на Закона за мерките срещу изпиране на
пари, както и да правим проверки във връзка с възлагането на тези
две поръчки, които са посочени като изпълнители специално в
Изборния кодекс – „Информационно обслужване” и печатницата на
БНБ.
Моето предложение е Централната избирателна комисия да
избере първия вариант: провеждане на процедура на договаряне без
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предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” връзка с
чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки. В този вариант
за процедура Централната избирателна комисия приема решение за
откриване на процедура като изпраща покана с конкретни
изисквания относно параметрите на предмета на изпълнение по
договора, определя комисия за провеждане на договарянето с
контрагентите, като очаква и се подава първоначална оферта от
участниците. Комисията разглежда офертата и се провежда
договаряне. Всичко това минава през електронната система на
ЦАИС (ЕОП).
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на госпожа Стефанова във връзка с
откриването и подготовката на процедурата за обществена поръчка
по компютърната обработка на данните от гласуването и издаването
на бюлетина с резултатите от изборите за народни представители.
Виждате и становището, което е качено от господин Желязков с
линейния график за извършването на цялата процедура в дни.
Има ли други предложения? Ако няма, процедура по
гласуване одобряването на първия вариант, който е предложен и
подготовката на документите.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Те са в самото становище за
изпращане до Държавната агенция „Национална сигурност”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това в кой
номер е от всичките?
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Гледаме ЦИК 09-48.
Колеги, във връзка с проведената процедура за избор на
изпълнител относно произвеждане на клипове сме получили
потвърждение от Националната агенция за приходите съгласно
изискванията по Закона за обществените поръчки за наличие и липса
на задължения по чл. 87 на изпълнителя. Докладвам го за сведение –
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ЦИК 06-3-1 във връзка с предстоящото подписване на договора и
ЦИК 06-3-2.
Колеги, във вътрешната мрежа в моя папка е публикуван
примерен текст за произвеждане на първия клип „Активно
избирателно право”. Моля да се запознаете, това е клипът, който е с
продължителност 30 секунди, на първата тема, като съм дала
варианти за избор как да съобщим на избирателите за
противоепидемичните мерки. Текстът за клип е публикуван във
вътрешната мрежа в моя папка „Клип 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, кажете
по отношение на вариантите, които да бъдат включени като
указание относно спазването на противоепидемичните мерки. Кой от
предложените варианти според вас е най-удачен? (Дискусия встрани
от микрофоните.)
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: „България е република с
парламентарно управление. На 4 април 2021 г. ще се произведат
избори за народни представители. Право да гласуват имат
българските граждани, които са навършили 18 години към изборния
ден, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание
лишаване от свобода. Да осигурим безопасна среда като всички
заедно спазваме дисциплина, дистанция, дезинфекция.!”
Трети вариант: В Изборния ден е осигурена безопасна среда
за гласуване.
Четвърти вариант: „Спазвайте противоепидемичните мерки!
Дисциплина, дистанция, дезинфекция!”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моето предложение, колеги,
всъщност нашата идея е да има кратко, точно и ясно послание с
оглед заразата COVID: да осигурим безопасна среда, да спазваме
дисциплина, дистанция, дезинфекция. Така бих предложила, като по
основната част на текста също считам, че в първото изречение:
България е република с парламентарно управление, всички знаят, че
е с парламентарно управление. Може: „На 4 април 2021 г. ще се
произведат избори за народни представители. Право да гласуват
имат българските граждани, които са навършили 18 години, не са
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поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от
свобода”. Според мен посланието е: да осигурим безопасна среда, да
спазваме дисциплина, дистанция и дезинфекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
обединяваме ли се около това предложение за текст на клипа?
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – 1 (Николай Николов).
Колега Стефанова, да кажете къде е писмото. Би трябвало
вече да е качено.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, отново в
ЦИК-09-48, в сканираната преписка накрая е предложеният текст за
писмо, който обсъждахме до Държавната агенция „Национална
сигурност” във връзка с обследването по смисъла на Закона за
мерките срещу изпирането на пари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
предложения проект на писмо.
Имате ли предложения относно текста?
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Благодаря. Не виждам другите докладчици.
Минаваме към точка шеста. Госпожо Ганчева, заповядайте.
Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви, вх. № НС-0401-2/1 от 17 февруари 2021 г., като това е становище от
Министерството на външните работи по повод наше запитване по
отношение – имахме писма, припомням, колеги, и искахме
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становището на Външното министерство дали на територията на
Щатите може – имаше питане по отношение Център „Малката
България”, на кой адрес се намира. В тази връзка искането на
господин П. може да бъде уважено, сочат от Министерството и
в частност от мисията ни в САЩ, тъй като това според тях
допълнително спомага гласоподавателите допълнително да заявят
желанието си за конкретно място, където да упражнят вота си и
предлага наименованието Център „Малката България” на Des
Plaines, като счита, че ще донесе за повече яснота при избора на
точната локация на мястото за гласуване. Становището е подкрепено
от Министерството на външните работи. Работна група „Избори”
подкрепя предложението на посолството. Предлагам да гласуваме
протоколно решение, с което да уведомим изпълнителя да направи
това обединение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:
Колеги, чухте предложението на госпожа Ганчева.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-00-86 от 17
февруари 2021 г. Колеги, това е докладът от извършените от
работната група, заедно с изпълнителя, обединения на места – за
яснота, както винаги ви докладвам, че обединенията са били с оглед
познати наименования, както със съществуващи секции – предходни
наши решения, там където е имало изписване с главни и малки
букви, като там, където са съществували неясноти, обединението е
било с оглед улеснение по отношение на мястото. Докладвам ви го
за сведение. Ние имаме протоколно решение да бъде извършено
това.
В тази връзка вчера работната група, когато се събра с
изпълнителя – ние имаме предложение с оглед списъка на
непотвърдените, да поискаме доклад от изпълнителя, който ни
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поддържа електронното заявление, включително и извършва
проверка.
По отношение на списъка на непотвърдените заявления да ни
бъде предоставен доклад по видове грешки и причини за
непотвърждаване. Моля протоколно решение да изпратим писмо на
изпълнителя в този смисъл, като ние го обсъдим на работна група и
на заседание на ЦИК с оглед улеснение на избирателите, в частност
българските граждани, които желаят да упражнят правото си на глас
извън страната.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам грами,
пристигнали с вх. № НС-04-01-8/17 от 16 февруари 2021 г. Те са от
посолствата ни в Рим, Никозия, Осло. Към момента ви ги докладвам
за сведение и информация и евентуално на следващо заседание, в
случай на необходимост, ако има предложения по съответните
грами, за които ще ни трябва становище на Външно министерство
или ние да предприемем някакви действия, ще върна на доклад.
Докладвам ви вх. № НС-04-01-49 от 16 февруари 2021 г., като
във връзка с наше писмо с наш изх. № НС-04-01-34 от 12 февруари
2021 г., работна група „Избори” – това е било, припомням, относно
възможността за добавяне на изборна секция в Белфаст, Северна
Ирландия, при подаване на заявления за гласуване беше извършена
проверка и се установи, че този избирателен район може да се
избере като се изпише името на града под държавата
Великобритания. Сочат също, че видно от списъците, които сме
публикували, гражданинът, който е изпратил запитването, вече има
потвърдено заявление за гласуване. Докладвам ви го за сведение –
лицето е успяло да подаде заявление за гласуване извън страната.
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Докладвам вх. № НС-04-01-47 от 16 февруари 2021 г. Това
всъщност е преписката съобразно протоколното ни решение преди
малко за САЩ. Докладвам го към преписка.
Колеги, докладвам НС-22-246 от 16 февруари 2021 г., като
лицето, което се е подписало като Н. в имейла, сочи, че е Н.
Д. Г. Преди седмица е заявил, че иска да гласува
извън страната на следващите избори по електронна заявка.
Гледайки потвърдения списък, осъзнал, че е сгрешил
местоположението. Би искал да смени местоположението – Мадрид,
център, вместо Мадрид. Докладвам го за сведение. Не предлагам да
се сменя местоположението. Остава в папката, в която се разбрахме
да обобщаваме подобни искания и ще го вземем предвид при
съответните решения. Ако няма други предложения, моето е за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения, колеги? Не виждам. Остава за сведение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не само за сведение и за
обобщаване в папката, която държим на внимание с оглед взимане
на предстоящи решения.
Няма да докладвам, господин Андреев! Оттеглям си
докладите. Знам, че чужбина на никого не му е интересна, но при
този шум аз не мога, първо, да се чувам и наистина отлагаме от
вчера докладите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ганчева,
добре, за обобщаване.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-00-80 от 16
февруари 2021 г. Колеги, това е писмо, получено от съпорт-а, като
изпълнителят счита, че това не е технически въпрос и ни го
препраща от госпожа А. Г. П. със съответното ЕГН,
като тя сочи, че се е регистрирала за гласуване в Цюрих, Швейцария.
Иска да си смени заявлението за гласуване в ЦУК..., но програмата
не и разрешава. Моли за помощ и благодари. Предлагам към
момента за сведение, за обобщаване в папката. Не предлагам да се
сменя мястото, тъй като системата не предвижда към този момент
такава опция. Ако някой има предложения, да разработим, да
говорим с изпълнителя. Всички български граждани, които са
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заявили желание за гласуване на определено място, както и
съобщението на страницата на Централната избирателна комисия,
което публикувахме с оглед улеснения, могат да гласуват в изборния
ден в удобно за тях място, въпреки че са подали заявление за
гласуване в съответното място, като бъдат дописани в избирателния
списък за гласуване извън страната в съответното място, където има
разкрита избирателна секция и попълнят съответната декларация.
Предложението около, което се обединихме, е подобни запитвания
да бъдат обобщавани в една папка и да ги прегледаме отново малко
преди вземане на решението по чл. 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков,
заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не съм разбрал, че сме се обединили
така и това е страшна загуба на време да ни се четат сега десетки
писма, които, да ни се каже, че отиват в някаква папка. Или даваме
отговор, или си отиват директно в тази папка – предлагам. Това е за
улеснение и на докладчика, и на ЦИК в този изключително
напрегнат момент, когато имаме регистрации, принципни решения и
какво ли още не, да не говорим за машинно гласуване. Да отиват в
една папка, която да е видима за всички и колегата Ганчева ще ни
каже къде е, а пък нейните сътрудници ще направят необходимото,
за да ги сортират и когато ще дадем някакви отговори, да се
докладват. Сега какво става? Докладваме, че е дошло, за да мине на
доклад, да се сортира и след това ще чакаме отново същото да дойде,
за да го разглеждаме. За мен това е загуба на време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ганчева,
заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Ивков, позволете да Ви
репликирам. Колегата Ганчева няма лични сътрудници в
Централната избирателна комисия. Това са сътрудниците към
Работна група 1.7 – А. и А., които обработват в
момента и помагат ежедневно обработката на заявленията, които
постъпват от Министерството на външните работи.
На второ място, колеги, считам и изразявам мнение като
ръководител на групата, че всички доклади, които пристигат и които
колегата Ганчева „губи” времето на Комисията, мисля, че са
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равностойни с всеки един доклад по повод други въпроси в
Централната избирателна комисия, като се съгласявам с колегата
Ивков, че регистрации, машинно гласуване са също така важни
въпроси по повод произвеждането на изборите.
Само че, колеги, не очаквайте от колегата Ганчева, макар и
ръководител на групата, както знаете, Централната избирателна
комисия е все едно районна избирателна комисия по отношение на
изборите в чужбина, да се съсредоточавам в себе си или в
сътрудниците, които нямат компетентност и са ангажирани по
граждански договори с оглед техническа обработка, да преценяват
кое заявление би следвало да бъде внесено на доклад или да не бъде
внесено.
По повод това дали го докладвам: да, докладва се за сведение
към момента на Централната избирателна комисия. Аз не
възразявам, колега Ивков, да отговорим на лицето, че няма да му
преместим заявлението. Позволих си да не предложа такъв отговор с
оглед на това, че ние пуснахме съобщение в петък, че българските
граждани, въпреки че са подали заявление, както го докладвах преди
малко, затова не предложих отговор на конкретното лице.
Идеята да се обединим беше, че такива заявления да не
способстват да не бъде разкрита секция, където има примерно 59, 60
заявления. Мисля, че това беше мотивът да ги държим на внимание
и да се съобразим при взимане на съответните решения.
Аз не мога да измисля друг начин да докладвам. Ако
докладвам – защо докладвам, ако не докладвам – защо не
докладвам?
Съжалявам колеги, но, уважаеми господин Председател, ако
искате не ми разпределяйте. Аз нямам идея да губя времето на
Комисията и да докладвам.
Да продължа ли, уважаеми господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-00-62
от 13 февруари 2021 г., като във връзка с наше писмо изх. № НС-0060 от 12 февруари 2021 г. до нашия изпълнител с оглед поддържане
на електронната страница са ни уведомили отново по писмо от лице,
че системата за обработка на заявления за гласуване извън страната,
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в това число и електронните заявления и такива, подадени на хартия
в ДКП-то, е разработена в съответствие с наши договорености и
няма функционалност за промяна на заявлението на място, което е
посочило, в случая госпожа П. К.
Докладвам вх. № НС-00-82 от 16 февруари 2021 г. Отново е
извършена проверка по повод писмо, като изпълнителят ни
уведомява, че след няколко опита за подаване вече лицето има
успешно подадено заявление, така че лицето е успяло да
удовлетвори желанието си да подаде заявление за гласуване извън
страната.
Отново във връзка с наше писмо по сигнал от госпожа
Р. Т., от изпълнителя ни информират, че след извършена проверка се
е установило, че не успява да подаде заявление. Сочи се, че лицето
не е изписало правилно името, като се посочват точно грешките. Аз
предлагам да уведомим лицето, което ни е питало, за причината,
въпреки че е видно от списъка на потвърдените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – 2 (Ивайло Ивков, Севинч Солакова).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам НС-00-65 от 13
февруари 2021 г. отново върнала се проверка от изпълнителя.
Лицето вече има успешно подадено заявление. За сведение НС-00-65
от 13 февруари 2021 г., като във връзка с наш изходящ номер
относно извършена проверка по подаден сигнал от госпожа И.
в системата след извършена проверка се установява, че за лицето,
което е посочило, че прави неуспешни опити за подаване на
заявление, не са установени, няма потребители с такова име,
съответното ЕГН, които да са правили опити за подаване заявление
за гласуване извън страната. Аз предлагам да се отговори с писмо на
лицето.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на госпожа Ганчева. Има ли други предложения?
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1
(Севинч Солакова).
Докладвам аналогична преписка под вх. № НС-0-64 от 13
февруари 2021 г. Лицето има вече успешно подадено заявление – за
сведение. Вх. № НС-00-63 от 13 февруари 2021 г. – отново ни питат
след неуспешни опити. От изпълнителя ни информират, че лицето е
направило 25 опита да подаде заявление, като при всички опити в
полето на фамилното име е изписвало Йосифова, но в Национална
база данни „Население” фамилното име на лицето е И., поради
което системата е върнала съобщение, че името не съвпада с
Национална база данни „Население”. Предлагам да информираме
лицето, че след извършена проверка се е установило следното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Ганчева.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1
(Севинч Солакова).
Докладвам вх. № НС-00-69 от 13 февруари 2021 г. отново
след извършена проверка, установени са причините. Към момента
лицето има успешно подадено заявление – за сведение.
Вх. № НС-00-68 от 13 февруари 2021 г. Сочи се отново
причината – лицето е направило 17 неуспешни опита за подаване на
електронно заявление, като при 16 от тях фамилното име не е
изписано с буквата Й, както е по документ за самоличност. Към
момента лицето има успешно подадено заявление – за сведение.
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Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-232 от 15 февруари 2021
г., като това е от госпожа М. Б. Обръща се към нас,
като пише че в писмо до ЦИК и до „Информационно обслужване”:
Моля, дами и господа, да приемете в приложение писмо на
вниманието на ЦИК и „Информационно обслужване” АД с искане за
корекция в списъка на потвърдените заявления за гласуване извън
страната, като предлага Линц с малки букви да бъде обединено.
Видно от доклада, който ви докладвах, това вече е направено. В тази
част искането е изпълнено. Също така Велс и Вайц е направено като
обединение. По отношение обаче на кварталите, които са във Виена,
към момента не предлагам промени, защото, знаете от предходни
години, във Виена кварталите се обединяват под различни имена.
Ще предложа становище до Министерството на външните работи да
ни предложи дали да правим промени, или как да са изписани в тази
част местата, които хората са посочвали.
Моля за протоколно решение в този смисъл за частта от
писмото на госпожа Бояджиева във връзка с кварталите във Виена,
Австрия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на госпожа Ганчева.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-222 от 13
февруари 2021 г., заявление от някаква госпожа, която казва, че
искала да изпрати заявление за гласуване. Благодари предварително
на нашата страница. Докладвам го за сведение. Ние имаме
съобщение с указания за улеснение на всички български граждани,
които желаят да подадат заявление по съответния начин. Отделно в
рубрика „Въпроси и отговори” мисля, че по два въпроса има такъв
отговор.
Вх. № НС-04-01-8/16 от 15 февруари 2021 г. Това са грами за
обобщаване и съобразяване при взимане на решение или, ако е
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необходимо, последващи действия от Централната избирателна
комисия.
Колеги, докладвам НС-22-231 от 15 февруари 2021 г., писмо
от И. Д. К., който сочи, че писмото е подадено от
Лондон, където живее от 20 години. Опитал се е да попълни
електронно заявление и с изненада е разбрал, че това заявление е
подадено от личност с неговото ЕГН. Предлагам за проверка до
изпълнителя и след това да го обсъдим и ще вземем решение понататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Докладвам писмо с вх. № НС-22-236 от 15 февруари 2021 г.,
като лицето сочи, че е подало заявление за гласуване в Германия,
избрала е съответното място, следи секциите. Въпросът ѝ е може ли
да гласува на друго място и необходимо ли е да подаде ново
заявление. Надява се да получи отговор. Моля да й отговорим със
съобщението да следи страниците на ЦИК и на МВР – ще се
произнесем. В случай обаче, че е подала за едно място, тя може да
гласува в удобно за нея място, след като попълни декларация пред
ЦИК. Предлагам отговор в този смисъл.
Като гласуваме това, ще предложа и на колегата Ивков, като
ръководител на „ Въпроси и отговори” да сложим в рубриката един
въпрос – не знам какъв номер ще бъде: „в случай че съм подал
заявление за гласуване в конкретно място, посочено извън страната
и в изборния ден реша да гласувам на друго място, възможно ли е
това?” Ще го направим, че може, въпреки че е подал за съответното
място, след като попълни декларация по образец Приложение № 22
пред СИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на госпожа Ганчева, на първо място, да бъде
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изпратен отговор, както беше предложен текстът от госпожа Ганчева
до съответната госпожа, която пита.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
На второ място, предложението да бъде подготвен въпрос и
отговор в рубрика „Въпроси и отговори”.
Колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Пояснявам, тъй като в рубриката
„Въпроси и отговори” се съдържат по-конкретни държави, считам,
че такъв общ въпрос нямаме, въпреки че сме пуснали съобщение до
българските граждани и аз лично държа на такъв общ въпрос с общ
отговор, защото когато търсят българските граждани в рубриката
„Въпроси и отговори”, виждайки, че става въпрос, в единия случай,
мисля, че ставаше въпрос за Германия, биха могли да се объркат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не считам за необходимо да товарим
излишно рубриката. На тази хипотеза е даден отговор, насочваме
хората. Много ясно, че ние използваме конкретни въпроси и
използваме този град, но освен името на града те не се различават по
нищо. Принципът е това. Има поне три въпроса, които коментират
тази материя, считам, че засега са достатъчни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Така или иначе ще подложа на гласуване, тъй като имаме
направено предложение от госпожа Ганчева.
Процедура по гласуване на качването на отговор, който да е
общ и да не сочи конкретна държава, с оглед въпросите, които
пристигат от всички държави.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
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Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
3 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Севинч Солакова).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-153/1 от 15
февруари 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Уведомявам Комисията, че аз няма да
направя този компромис и да се срамувам, четири пъти да повтаряме
едно и също. Няма да кача това поради тази причина. Колегата
Ганчева, след като има протоколно решение на ЦИК, може да
изпълни процедурата. Аз не одобрявам отново да се качва.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин Андреев, в
качеството Ви на председател, по процедурата считам, че няма ред
по Правилника на ЦИК, в който, когато докладчикът е взел думата,
да бъде прекъснат от това, че колега има някакви възражения по
току-що гласувано протоколно решение. Мисля, че нито един член
на Централната избирателна комисия не качва лично каквито и да
било неща в страницата на ЦИК. Затова имаме администрация –
както аз като докладчик, не възразявам да изпълня протоколното
решение на Централната избирателна комисия. Тук няма
собственост, има решение на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има решение на
Централната избирателна комисия, то трябва да бъде изпълнено.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-153/1 от 15
февруари 2021 г. Това е писмо от господин Илия Куртев.
Колеги, припомням, че ние с изх. № НС-04-01-28 от 12
февруари 2021 г. изпратихме на Работна група Избори” желанието
на господин Куртев, обективирано в наш вх. № НС-22-153 от 10
февруари 2021 г. да участва в изборите в Испания. Той сега ни
благодари и казва, че се е свързал с посолството ни в Мадрид. Пита
ни дали има нещо друго да направим междувременно. Аз не считам,
че дължим отговор и не предлагам отговор до лицето.
Докладвам вх. № НС-04-01-26/1 от 16 февруари 2021 г., като
с този входящ номер в Централната избирателна комисия от Работна
група Избори”, подписано от постоянния секретар – господин
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Кондов, е пристигнало становище по отношение на наше запитване.
Припомням, че на 9 февруари при нас пристигна грама от посланик
Петър Андонов от посолството ни в Джакарта, като той поставя два
въпроса: счита, че адресът за Сингапур, посочен за изборна секция,
не е актуален и сочи къде се предвижда секцията. Като резервен
вариант тогава, съобразно грамата, беше предложено да бъде
добавена и държавата Малайзия като опция, както адресът на
изборната секция е в процес на уточнение. Заявява се, че към
тогавашния момент българските граждани, които желаят да гласуват
там, са 45. Сега имаме становище от Министерството на външните
работи по отношение на мястото за гласуване в държавата Сингапур
и по отношение на изписването, въведено вероятно от някой от
сънародниците ни в Сингапур. С оглед становището на посланика ни
се предлага да бъдат обединени на едно място в Сингапур и Външно
министерство предлага да бъде добавена държавата Малайзия.
Междувременно посланикът се е свързал и с колеги,
включително и с председателя. Аз също присъствах на телефонен
разговор с посланика, в който той ни уведоми, че имат желание
българските граждани да подават заявления за тази държава и ние в
оперативен порядък уведомихме изпълнителя с оглед съдействие на
избирателите да бъде добавена държавата Малайзия. Тя в момента
съществува в списъка с държави и моля за писмо до изпълнителя за
последващо одобрение в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Ганчева.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Севинч Солакова).
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, гласувах „против”,
защото се предлага за последващо одобрение решение, взето при
наличието на целия състав на Централната избирателна комисия. От
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сутринта сме тук, на място. Вместо да бъдем уведомени дори
заседание да не е провеждано ние сме тук.
Това надминава всякакви очаквания като колеги да очакваме
във всеки един момент за последващо одобрение да ни се предлагат
решения, взети еднолично или двулично независимо от броя на
членовете, без уведомяване на цялата Централна избирателна
комисия. Такова нещо за първи път се случва в ЦИК! Всички сме
тук от сутринта. В 11,00 ч. имахме среща, обявена още от вчера. Не
може еднолично да се взимат решения и да се предлагат на
заседание за последващо одобрение нито от ръководител на работна
група, нито от председател!
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По отношение на втората част от
становището на Външно министерство предлагам да изпратим
писмо до изпълнителя, с което да обединим мястото в Сингапур под
място, наименувано Сингапур, както предлага Министерството на
външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – 3 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Севинч Солакова).
Колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да
бъдат отложени всички преписки, които не са обсъдени на работна
група и не сме се запознали. Аз не мога да преценя. Предлагат се
набързо. Искам да се проведе работна група за гласуване в чужбина
по всички тези преписки.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не възразявам, като докладчик,
всички преписки да ги обсъждаме на работна група. Мисля, че
затова настоявам, включително и на микрофон, като считам, че
работната група трябва да е цялата Централна избирателна комисия.
Не възразявам. Ще оттегля всички доклади. Имам и такива
отложени, които са за обсъждане.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам утре,
в 10,30 ч. да се събере група Гласуване извън страната, за да бъдат
обсъдени всички преписки в рамките на групата, след което да бъдат
внесени.
С това отлагате доклада?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не го отлагам, съгласявам се с
направената процедура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме
към точка пета. Заповядайте, колега Арнаудов.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-1552 от 16 февруари 2021 г. е постъпило от
ОИК – Казанлък, едно тяхно решение, което те са взели във връзка с
постъпил сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на кмет на
Кметство село Копринка.
Решението им е отхвърлително. Било е обжалвано в
посочения от него срок пред Административен съд – Стара Загора.
Административният съд – Стара Загора, е преценил, че решението е
незаконосъобразно и го е отменил. Върнал е преписката за ново
произнасяне. Решението на Старозагорския съд обаче също е
обжалвано пред Върховния административен съд. Той пък от своя
страна е потвърдил решението на съда в Стара Загора. Всичко това е
дошло при нас по неизвестни причини. Общинската избирателна
комисия трябва да се събере, да вземе ново решение съгласно
указанията, дадени в решението на съда в Стара Загора. Чух се с
председателя и той каза, че е станала грешка, че са ни изпратили
тези документи. Ще се съберат на ново заседание да обсъдят и да
вземат ново решение. Докладвам за сведение.
Имам три писма от РИК-ове. РИК – Габровски, ни
информират, че още вчера са получили първата доза от ваксините.
Следващата ще я получат на 9 март 2021 г. Дали са ни списък.
РИК – Сливен, също са ни изпратили списък на желаещите да
се ваксинират, както и РИК – Ловеч. Докладвам ви ги за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Арнаудов.
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Колегата Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
приетите указания за РИК при обработване и защита на личните
данни в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. ви
предлагам да напишем писмо до всички районни избирателни
комисии, с което да ги уведомим, че на интернет страницата на
Централната избирателна комисия в рубрика „Избори за Народно
събрание 2021 г.” са публикувани указанията относно обработване и
защита на личните данни в изборния процес, приети съвместно с
Комисията за защита на личните данни и че с протоколно решение
от 16 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия е приела
указания на РИК при обработване защита на личните данни с
приложен информационен лист, и че тези указания ще бъдат
публикувани на техните интернет страници. В изборите за
Европейски парламент ние им ги изпращахме със задължение те да
ги публикуват, но считам, че ние можем да ги публикуваме направо
на страниците на всички районни избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Значи няма своеволия, а имаме централна
страница и подстраница. Но за да решим проблема, предлагам
следното.
Имаме отдолу указания за гласуване в изборите в чужбина,
един текст за личните данни. Правим три неща: със синичко пускаме
тези указания на личните; със синичко пишем решение не знам
какво си; и със синичко решение не знам какво си за РИК и СИК.
Схванахте ли идеята? С една дума публикуваме ги на централната
страница, през нашата да върви към тяхната. Това искам да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения?
Процедура по гласуване предложението на колегата
Бойкинова.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай

39
Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Ивайло Ивков).
Друг доклад имате ли, госпожо Бойкинова по тази точка?
Добре.
Колега Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моя папка на
днешното заседание има един файл, с който ви моля да се
запознаете. Става въпрос за една декларация за информирано
съгласие, както и информация за ваксината, която предстои да ни
бъде сложена. Моля, прочетете го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, нямате
друг доклад в тази точка.
Преминаваме към точка осма от дневния ред. Господин
Димитров, заповядайте.
Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
Председател.
Получили сме две писма, с които сме уведомени, че имаме
издадени изпълнителни листове, с които са присъдени адвокатски
хонорари по две дела. И двете са свързани с ВМРО и с европейските
избори. Делата са минали на две инстанции. В единия случай се
искат 1100 лв., а в другия случай – 1000 лв. Имаме пълномощните,
имаме самите изпълнителни листове, също и контролни листове,
които са необходими, когато ще правим този тип разход.
Разпределени са вероятно на мен, защото съм докладвал тези две
преписки изначално, когато са налагани глоби. Би трябвало да
вземем протоколно решение, за да изплатим тези хонорари.
Централната избирателна комисия е осъдена и имаме
оригинали. Имаме изпълнителен лист, пълномощни.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
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Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, други желаещи да се включат в т. „Жалби и
сигнали”?
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпила
чрез
Централната
избирателна
комисия
до
Административен съд София – град, жалба от А. Б.
Б. срещу отказ по заявление за достъп до обществена информация.
Тя счита, че отговорът, с който ние отговорихме – писмото на
Централната избирателна комисия, по съществото си е отказ за
предоставяне достъп до обществена информация. Жалбата ще бъде
комплектувана и изпратена до Софийски административен съд
София – град.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:
Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в предходно заседание
на Централната избирателна комисия, състояло се на 9 февруари
2021 г., сме разгледали жалба срещу отказ на община Несебър за
вписване в избирателен списък по настоящ адрес във връзка с
местния
референдум
на
лицето
Г.
Х.
Т.,
като
Централната избирателна комисия е приела протоколно решение да
препрати тази жалба на компетентния съд на основание § 2 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за прякото
участие на гражданите във връзка с чл. 39, ал. 5 от Изборния кодекс.
С ново писмо господин Г.
Т.
ни уведомява, че е
получил определение от Административен съд – Бургас, от 16
февруари 2021 г. и го е приложил към неговото писмо, което е с вх.
№ МР-22-1/1 от 17 февруари 2021 г., с което Административен съд –
Бургас,
е
прекратил
производството
по
образуваното
Административно дело 385 по повод на жалбата и го е препратил на
основание чл. 135, алинеи 1 и 2 от АПК по подсъдност на
Административен съд София – град.
В тази връзка господин Т.
отправя към нас следното
питане: предвид това, че местният референдум в град Обзор е
насрочен за 8 февруари, а не изглежда вероятно съдът да излезе с
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решение преди тази дата, той моли за информация – дали има
възможност да упражни правото си на глас и възможно ли е ние да
дадем инструкции на РИК и СИК в Обзор да бъде дописан в
избирателния списък в деня на референдума?
Предлагам с протоколно решение на Централната
избирателна комисия да изпратим отговор по имейл до господин
Т. и да му кажем, че при висящо производство пред съд, който
е компетентен да се произнесе по неговата жалба, Централната
избирателна комисия няма правомощия да указва на РИК и СИК
дали същият може да упражнява правото си на глас в предстоящия
местен референдум, още повече че ние не разполагаме и с
необходимите данни във връзка с преценката за това дали той има
настоящ адрес в град Обзор. Това е и предметът на жалбата, по
която трябва да се произнесе Административен съд София – град.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:
Колеги, чухте предложението на госпожа Иванова.
Процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, също докладвам ви за сведение
Определение № 2101 от 17 февруари 2021 г. Определението може да
го видите в моя папка за днешното заседание. С него Върховният
административен съд в тричленен състав е оставил без разглеждане
жалбата на „Национално сдружение – НАРОДНО ЩАСТИЕ” , като
недопустима по отношение на Решение № 2018-НС от 11 февруари
2021 г. на Централната избирателна комисия относно регистрацията
на коалиция ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! за участие в изборите за
народни представители. В мотивите на Определението се сочи, че
липсва пряк и непосредствен интерес на жалбоподателя по
отношение на обжалваното решение.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:
Колеги, преминаваме към точка десета от дневния ред. Госпожо
Солакова, заповядайте.
Точка 10. Отговори по въпроси на граждани.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, трябва да има
проектно писмо до госпожа К. К., която задава въпрос за
гласуване на лица с трайни увреждания с решение на ТЕЛК. Не е
намерила информация до къде да подадат документи за нейната
майка, която разполага с такова решение на ТЕЛК.
Предлагам ви отговор – във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали, че съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс
избирателите с трайни увреждания могат да подадат заявление за
гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявлението е по образец
Приложение № 14 от изборните книжа.
Предлагам да се сложи линк към този образец от нашата
страница и да посочим, че заявлението се подава, както е по закон,
до кмета на общината, районът, кметството по постоянен адрес, тъй
като в този случай не става дума за гласуване по настоящ адрес.
Предлагам, без да се добавя това, включително и уточнението, че
допълнителна информация може да се намери и в самото
приложение в указателния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на госпожа Солакова. Писмото е в нейната папка.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Второто писмо, което ви докладвам, е
от господин И. Г., който за втори път ни пише: с едни и
същи въпроси се обръща – дали е задължително ваксинирането на
членовете на секционните избирателни комисии, и дали лице, член
на СИК, който желае да бъде имунизиран, има ли възможност да
избира ваксината? Ние отговорихме вече на неговия въпрос, но ви
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предлагам отговор, публикуван във вътрешната мрежа. Отново да
укажем, че, както и предния път сме отговорили: предвидената
възможност за ваксиниране на членовете на СИК се осъществява
при спазване на принципа за доброволност и в случай, че е член на
секционна избирателна комисия и изрази желание да бъде
имунизиран, може да посочи предпочитаната от него ваксина.
Проектът на отговор е във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
проекта на отговор.
Има ли предложения?
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, продължаваме с колегата Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги в моя
папка във вътрешната мрежа може да видите въпрос № НС-22-250 от
16 февруари 2021 г. Господин Т. заявява, че има документ за
временен адрес във Варна, каквото и да означава това, а по лична
карта е в град Видин. Изтъква, че иска да упражни правото си на
глас във Варна. Аз лично временния адрес го възприемам като
настоящ адрес, поради което в писмото, което съм приготвил и което
може да видите във вътрешната мрежа, предлагам да препратим
господин Т. към отговор на въпрос № 1 в рубриката „Въпроси
и отговори” в секция Избори за Народно събрание 2021 г. Благодаря
ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имате
ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Вторият въпрос, който предлагам на
вашето внимание, е с вх. № е НС-22-252 от 16 февруари 2021 г.
Въпросът е на госпожа Е.
Г.
Тя има затруднение
във връзка с подаване на заявлението за гласуване извън страната.
Подала е своето заявление, но е получила запис, че ЕГН-то вече е
използвано. Сочи конкретното ЕГН и моли за проверка. Ще чака
информация по случая.
Предлагам писмото на госпожа Георгиева да го препратим за
проверка и за уведомяване за резултата на партньора, след което да
предприемем съответните действия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждате
проекта на писмо и предложението на колегата Николов.
Има ли други предложения? Ако няма, процедура по
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последно докладвам писмо от
Министерството на външните работи. То е по повод писмо, което
постъпи от господин С., с вх. № НС-22-192 от 11 февруари 2021 г.
Господин С. обръща внимание, че понякога в
заявленията за гласуване извън страната, гражданите, които подават
електронните
заявления,
допускат
грешки
в
изписване
наименованието на съответните населени места, поради което може
да не се достигне сумарно цифрата от 60 заявления за съответното
населено място.
В наше писмо с изходящ номер от 12 февруари 2021 г.
препратихме писмото до Външно министерство с молба да се обърне
внимание на дипломатическите и консулските представителства
извън страната да съобразят евентуални различни записи в
наименованието на едно и също населено място.
По повод на това с вх. № НС-04-01-48 от 16 февруари 2021 г.,
което може да видите в моя папка, Министерството на външните
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работи ни информира за един конкретен казус, свързан с Милано,
където се е получила такава ситуация. Препратена ни е грама, в
която се отбелязват четири различни записа за гласуване на
територията на Милано. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Третото и
четвъртото са едни и същи – Българското училище, и Българско
училище, само че в едното има Милано.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, тъй като, както казах, ни се
сочи конкретен въпрос, а ние предложихме общо разрешаване на
проблема, предлагам да обсъдим въпроса на работна група 1.7 и
тогава да излезем с конкретно разрешение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Николов.
Друг доклад имате ли? Не.
Господин Джеров, заповядайте по точка единадесета.
Точка 11. Разни.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, за сведение ви докладвам входящ номер на
Централната избирателна комисия МИ-06-189 от 16 февруари 2021
г. Писмото ни е изпратено от господин Недев – кмет на Район
„Одесос” – Община Варна. Същото е свързано с отваряне на
помещение с изборни материали и книжа от проведени на 25
октомври 2015 г. избори за общински съветници и кметове и от
национален референдум в Район „Одесос”.
Към писмото е приложена заповед за съответните действия,
както и два протокола за извършените действия. Протоколите са
свързани с разпечатване, отваряне на запечатаното складово
помещение на съответния адрес, както и за извадените изборни
чували (торби) и за действията, свързани с предаване за
унищожаване на съответната фирма по съответния ред и начин.
Преписката е окомплектована в цялост, както казах, в съответното
писмо със заповедта под № 19 от 1 февруари 2021 г., и двата
протокола за извършените действия – единият от 13 февруари 2016
г., вторият е от 16 февруари 2021 г.
Колеги, докладвам ви преписката за сведение. Благодаря.

46
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате ли друг
доклад? Добре.
Колегата Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
Председател.
Първо, дошло е писмо от Националната телевизия, с което
канят господин Андреев да участва в сутрешния блок „Денят
започва”, който е в неделя, с Любенов.
Единият детайл е, че искат евентуално разговорът да бъде с
двама участници – аз и Роси Матева, но аз реших, че няма смисъл да
правим скандали в този момент. Ще го приема само ако е мое
участие. Ще отида, при условие че форматът е разговор между мен и
Любенов. Канят и председателя, но аз вече разговарях и взех
предварително решение.
Общественият съвет към Централната избирателна комисия –
Росица Матева ни е изпратила уведомление, че всяка сряда ще имат
срещи на еди-каква си платформа онлайн. Това е за сведение.
Имам и писмо, което бях обещал, че ще напиша до
Обществения съвет. То е в моя папка, но в предходната дата. Ако
искате, ще ви го прочета на глас, ако искате ще си го погледнете.
Може да го погледнете в папката ми от вчерашното заседание. Има
едно нещо, което, разбира се, подлежи на корекция, то е в последния
абзац: каква част от машините са доставени и така нататък.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отговаряме на писмени въпроси на
Обществения съвет ли?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не. Тъй като имахме две писма, в
едното от които ни уведомяват, че са писали писмо до
Министерството на здравеопазването, в другото пише, че са писали
на Държавната агенция „Електронно управление”, реших, че е добре
да им напомним...
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Никой не може да ни навреди повече
отколкото самите ние.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е вярно! Няма нужда да
отговаряме, няма никакъв проблем. Исках да им обърна внимание,
че Общественият съвет не е орган, който комуникира с
министерства и всякакви други държавни органи.
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Първото изречение: Централната избирателна комисия е
органът, който взаимодейства с други държавни органи. Вашата
загриженост за наблюдателите е разбираема, тъй като там се искат
специални мерки; да се обърне внимание на наблюдателите и
прочее. Мерките, съдържащи се в здравния протокол, са в процес на
изготвяне съвместно с Министерството на здравеопазването и ще се
отнасят до всички участници в изборите.
Хронограмата на изборите е публикувана на интернет
страницата и имаме уверение на Министерството на
здравеопазването, че ще се направи всичко възможно да се ускори
имунизацията.
II. Уверяваме ви, че Централната избирателна комисия ще
изпълни задълженията си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги!
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ако не искате да се гласува доклад,
няма никакъв проблем. Аз не отговарям за себе си и не се
разправям...
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Димитров, целта беше не да се чете, а да...
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Всеки може да си го погледне, няма
да го съобщавам, да е на екран.
Написал съм, че изпреварващият интерес към темата за
машинно гласуване създава впечатление, че членовете на
Обществения съвет притежават достатъчна компетентност да се
занимават с въпроси, които изискват специфична професионална
подготовка. Предходните участия на членовете на Обществения
съвет към ЦИК за сертифицирането на машините за гласуването
през 2019 г. и в процедурата по обществена поръчка през месец
декември по-скоро създават впечатление за отсъствие на
практически ефект. Това е лично до тях.
Централната избирателна комисия приветства всяка публична
кампания за популяризиране на машинното гласуване, тъй като има
и такава тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Солакова, заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, няколко банални
думи и от мен. Докато членовете на ЦИК не осъзнаят своя статус в
статута на органа Централна избирателна комисия и че всеки член е
част от един държавен орган, излишно е да говорим какво трябва да
бъде поведението на ЦИК. Условие за това ЦИК да бъде независим
държавен орган е, на първо място, наистина да се осмисли статутът
на този държавен орган.
Отказвам да уверявам когото и да е, при положение че
Централната избирателна комисия е длъжна да спазва закона и да
изпълнява правомощията си и да издава и приема съответните
решения по предвидения в закона ред.
Предлагам да се отложи разглеждането на това проектно
писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тъй като има
искане за отлагане разглеждането на писмото, считам, че е коректно
то да бъде отложено.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз оттеглям този проект, по който
нямаме задължение да се произнасяме.
Нека да се включа: действа като лоби, ако беше
икономически проблемът, или действа като група за натиск? И
вероятно е нещо като уейтинг лист, тоест в листа са записани
очакване и вие прекрасно знаете за какво става въпрос. Ако искате,
мога да напиша това, но няма да бъде много възпитано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нали го
отложихме. Добре.
Имате ли друг доклад?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имаме едно нещо, което пристига
два пъти, искам да го вмъкна в тази точка. Подадена е оставка от
Димитринка Андреева Николова – председател на ОИК – Пирдоп.
Първо ни информира кметът, след това ни информира един от
членовете. Писмото, което съм качил, и което е в днешната ми
папка, е да освободим като председател на ОИК – Пирдоп,
Димитринка Андреева Николова, съответното ЕГН и да анулираме
издаденото ѝ удостоверение. След това ще уведомим партията,
която е номинирала този председател, да направи нова номинация.
Това е.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Димитров, трябва да изготвим решение, с което да бъде освободена.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Решението е качено. С това се
занимавах ходейки напред-назад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
Проекта на Решение № 4648.
Колеги, имате ли предложения?
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Таня
Цанева).
Колега Димитров, Решението е № 2088-МИ.
Уважаеми колеги, колегата Солакова иска прегласуване на
проекта на решението. В този случай може би е добре, колега
Димитров, да се изчака оригиналът.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, оттеглям предложението.
Ще изчакам оригинала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, обявявам процедура по прегласуване на предложения проект
за решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров); против – 7 (Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева).
Колеги, давам почивка до 19,00 ч.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме заседанието на ЦИК. Забавянето се дължи на
факта, че трябваше да бъдат обработени преписките, свързани със
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заявленията, подадени от партии и коалиции за участие в изборите
за народни представители, тъй като днес изтичаше срокът за
подаване на документи за регистрация.
До момента, в който се подготвят преписките, се връщаме
към точка 11 – Разни, в която остана колегата Войнов. Заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо, вх. № НС-2-248 от
16 февруари 2021 г. Писмото е от Десислава Христова, но е
озаглавено „Искане от гражданите, протестиращи над 220 дни с
настояване за оставка на кабинета Борисов и на главния прокурор
Иван Гешев”.
В писмото се коментира дейността на „Информационно
обслужване” АД и има няколко искания. Първо, при изпълнение на
дейностите по компютърната обработка, възложени на
„Информационно обслужване”, да бъдат включени представители на
Института по математика и информатика към БАН. Второ, да бъде
допуснат граждански комитет по наблюдение на процесите по
администриране на базите данни, свързани с изборите. И, трето,
настояват за следващите избори да бъде проведена публична и
прозрачна процедура за избор на изпълнител на компютърната
обработка.
По отношение на първите две искания считам, че не е
необходимо специално решени на ЦИК. Съгласно чл. 114 от
Изборния кодекс наблюдателите имат право да присъстват на всички
етапи от изборния процес. Ако предлаганите лица бъдат
регистрирани като наблюдатели, те ще имат тези права.
А по отношение на третото искане, за него е необходима
законодателна промяна.
Поради горното предлагам писмото да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Друг доклад имате ли?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате ли друго
предложение? Не.
Преминаваме към колегата Стойчева.

51
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпило по
електронната поща уведомление, вх. № НС-11-16 от 17 февруари
2021 г. от Николай Димитров Хаджигенов – съпредседател на
коалиция „Изправи се! Мутри вън!”, с което той уведомява
Комисията, че коалицията се представлява съгласно представеното
при регистрацията коалиционно споразумение само заедно от
двамата съпредседатели.
Счита, че приетото от ЦИК на 12 февруари 2021 г.
пълномощно, подписано само от единият съпредседател, е
неправилно и незаконосъобразно. Както и извършените действия за
предаване на решение за регистрация на коалицията и
удостоверение също са не само неправилни, но и
незаконосъобразни.
От направената справка в регистъра на коалициите е видно,
че дежурният колега от Централната избирателна комисия е предал
решението и удостоверението на лицето, посочено в заявлението за
регистрация на лицето за контакт, а това заявление за регистрация е
подписано от двамата съпредседатели на коалицията Хаджигенов и
Манолова.
Поради това докладвам уведомлението за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Стойчева.
Колегата Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № НС-20-10 от 16 февруари.
Писмото е от Национална телевизия „Българи” и съдържа въпрос:
Става въпрос за предаването в ефира ни „В търсене на истината”, с
водещ Х. Д., което няма нищо общо с предизборната
кампания. „Имаме ли право да излъчваме епизодите на предаването,
по време на предизборната кампания, в случай че водещият на
предаването ще участва в изборите за народни представители на
4 април 2021 г.”
Предложението ми е да отговорим: „Съгласно Изборния
кодекс няма пречки по време на предизборна кампания да излъчвате
цитираното от Вас предаване с водещ господин Х. Д.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
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Друг доклад имате ли?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не, нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо, телевизия не може да пита.
Телевизия не може да пита!
ТАНЯ ЦАНЕВА: Телевизия не може да пита?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да.
Пита конкретно физическо лице. Представител на
телевизията ли е, кой пита?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Извинете, господин Чаушев – прав сте, не
уточних: отдел „Пиар и реклама” госпожа Димитрова от телевизия
„Българи”.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Поне уточнихме кой пита – пиара пита
нещо, ние отговаряме. Обаче ние не знаем съдържанието на тези
предавания.
По същество. Откъде да знам какво има в тези предавания, за
да мога да кажа: „Не, не, няма проблем”? Няма лошо да се извършва,
да си ги излъчват, но ако нарушават Изборния кодекс, евентуално
ще бъдат санкционират. Но не мога да кажа, че няма изначално
нищо, което евентуално не би нарушило предизборната кампания с
въпросните ни текстове. Аз не съм много привърженик да се
наказват, обаче все пак не мога да отговаря толкова категорично.
Това ми е идеята. Да, може да излъчват, но тъй като не знам
съдържанието на тези предавания, ако попадате под не знам какво
си, евентуално може и нещо да стане. Или няма да стане.
Предполагам, няма да стане, обаче не мога категорично да го твърдя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, госпожо
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колега Чаушев, и аз като Вас не знам какво
представлява предаването „В търсене на истината”, но отдел „Пиар
и реклама” на телевизията твърдят в писмото си, че това предаване
няма нищо общо с предизборна кампания. Просто водещият
евентуално може да бъде, да участва в изборите за народни
представители като кандидат. Затова мислех, че на писмото това е
отговорът.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че няма никаква пречка
собственикът на телевизията да си бъде кандидат където си ще, но
Кодексът казва съвсем други нещица по отношение на едни
предавания дали съответстват на текстовете на Изборния кодекс
социалната и демографска политика или не съответстват. Нищо
повече.
Предлагам в такъв случай горе-долу следния текст – да
цитираме нормите.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Кои норми?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ами, на предизборната кампания.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Добре.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предаванията би следвало да
отговарянията на изискванията на незнам кой си член. Така, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Цанева, съгласна ли сте с предложения текст?
Заповядайте!
ТАНЯ ЦАНЕВА: Да, приемам, като ще уточня с колегата
Чаушев и ще докладвам на следващото заседание отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест в
следващото заседание ще подготвите отговора, който да гласуваме.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Да, съвместно с господин Чаушев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Добре,
благодаря Ви. Имате ли друг доклад в тази точка?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков
– в точка Разни сте се записал.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не съм се записал, но…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте
накратко.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в моята папка има проект на
решение за отваряне на помещение. (Уточнения.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Димитров, заповядайте.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Процедурният гаф, който се
получи, разбира се, отчасти се дължи и на това, че аз съм погледнал
малко по-леко на нещата. Разговарях с госпожа Димитринка
Андреева Николова и имам уверението й, че днес е изпратила с
„Еконт”, тъй като тя е уважаван адвокат в града и беше напълно
наясно. С една дума аз малко съм избързал с доклада.
РЕПЛИКА: Дори и да не беше адвокат.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С уважение към професията. Така
ми се представи – като уважаван адвокат, но настоява наистина по
лични причини да бъде освободена. И това е решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това по
същество е предложение за прегласуване на проекта за решение за
освобождаването й като председател на ОИК – Пирдоп.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Можем да добавим и писмо, което
е стандартно – уведомява политическата сила, че е настъпила такава
промяна и да даде ново предложение. Между другото имат резервни
членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Димитров, пак да повторим Решението е с № 2088-МИ.
Колеги, да гласуваме писмото до политическата сила, за да
направи предложение за назначаване на председател в общинската
избирателна комисия.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,

55
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: С оглед
готовността за докладване на решения за регистрация на партии и
коалиции, връщаме към точка 3.
Точка 3. Регистрация на партии/коалиции за участие в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Кой има готовност? Колегата Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, в моя папка проект за решение относно
регистрация на партия „Български национален съюз „Нова
демокрация“ за участие в изборите за народни представители на
4 април 2021 г.
Постъпило е заявление за регистрация от партия „Български
национален съюз „Нова демокрация”, подписано от Боян Боянов
Станков-Расате в качеството му на изрично упълномощено лице,
заведено под № 10 на 14 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; удостоверение на Сметната палата;
образец от подписа на представляващия партията; образец от печата
на партията; платежно нареждане за внесен безлихвен депозит по
чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;
удостоверение, издадено от „Банка ДСК” АД за актуална банкова
сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; името и
длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната
кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на
заявени 3020 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията,
същият и в структуриран електронен вид; пълномощно, с което
представляващият партията Борис Филипов Иванов упълномощава
Боян Боянов Станков-Расате да представлява партията пред ЦИК.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината по следния начин: Български национален съюз – НД.
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От протокол, вх. № НС-04-03-18 от 16 февруари 2021 г. на
ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, не се
установява наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партия „Български национален съюз „Нова
демокрация”, каквато е разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от
Изборния кодекс.
В тази връзка са дадени указания на вносителя за
отстраняване на констатираните несъответствия.
В изпълнение на указанията, на 17 февруари 2021 г.
представляващият партия е представил допълнителен списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени
709 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. Същият и в
структуриран електронен вид.
Допълнителният списък е предаден с приемо-предавателен
протокол от 17 февруари 2021 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка.
Към момента на постановяване на решението не е получен
резултатът от проверката, поради което регистрацията на партията
се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135,
ал. 4 от Изборния кодекс.
Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129 от Изборния
кодекс и Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК за
регистрация на партия „Български национален съюз „Нова
демокрация” за участие в изборите за народни представители на
4 април 2021 г.
Предвид изложеното предлагам Централната избирателна
комисия да вземе следното решение:
Регистрира партия „Български национален съюз „Нова
демокрация” за участие в изборите за народни представители на
4 април 2021 г.
Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по
следния начин: Български национален съюз – НД.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате проекта на решение във вътрешната мрежа в
папката на колегата Войнов с проектен № 4650. (Време за
запознаване.)
Има ли предложения? Ако не, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Войнов,
Решението е с № 2089-НС.
Нямате друго?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви за постъпило
заявление за регистрация от коалиция ГЕРБ-СДС, подписано от
Бойко Методиев Борисов – представляващ коалицията, заведено под
№ 7 в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Към заявлението са приложени: решение за образуване на
коалиция ГЕРБ-СДС от 11.02.2021 г. между партия ГЕРБ и партия
Съюз на демократичните сили за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г., подписано от лицата,
представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите
в коалицията партии.
Коалицията ще се представлява от Бойко Методиев Борисов –
председател на партия ГЕРБ, и от лица, изрично упълномощени от
него за конкретни действия.
Представени са: удостоверение за актуално правно състояние
на партия ГЕРБ, издадено на 29 януари 2021 г. от СГС;
удостоверение за актуално правно състояние на партия Съюз на
демократичните сили, издадено на 5 февруари 2021 г. по
съответното фирмено дело; удостоверение № 48-00-324 от
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4 февруари 2021 г. на Сметната палата за внесени от партията
финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г., а именно за Партия ГЕРБ;
удостоверение, № 48-00-332 от 8 февруари 2021 г., на Сметната
палата за внесени финансови отчети за трите години – 2017, 2018 и
2019 г. на партия Съюз на демократичните сили; образци от
подписите на представляващия партия ГЕРБ; образец от печата на
партия ГЕРБ; образец от подписа на представляващия партия Съюз
на демократичните сили; образец от печата на партия Съюз на
демократичните сили; образец от подписа на представляващия
коалиция ГЕРБ-СДС, като коалицията няма да има печат. Съответно
представено е платежно нареждане от „Банка ДСК“ АД – тук има
една техническа грешка – от 16 февруари 2021 г. за внесен
безлихвен депозит по чл. 129 по сметка на ЦИК в БНБ.
Също така е представено удостоверение, рег. № 302520-00148
от 15 февруари 2021 г., на „Банка ДСК“ АД, за банкова сметка на
името на коалиция ГЕРБ-СДС, по която ще се обслужва
предизборната кампания на коалицията. Представен е списък с
имената и длъжността на лицата, които ще отговарят за приходите,
разходите и счетоводната отчетност. Също така е представен списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9999
избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в
структуриран електронен вид, представен на технически носител.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на
коалицията в бюлетината по следния начин, а именно: ГЕРБ-СДС.
Налице са всички законови изискванията, както и
изискванията на наши решения за регистрация на коалиция ГЕРБСДС за участие в изборите за народни представители на 4 април
2021 г. Към момента не се е върнала проверката на списъка,
подкрепящ регистрацията на коалицията, предвид което Ви
предлагам да извършим регистрация на коалиция ГЕРБ-СДС за
участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.,
като наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по
следния начин, а именно: ГЕРБ-СДС, в условията на неприключила
процедура за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи
регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни
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представители, съгласно съответните законови разпоредби и наше
решение от 27 януари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението и проекта на решение.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Кристина Цанкова-Стефанова, 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), против – няма.
Решението е с № 2090-НС.
Друг доклад имате ли?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам регистрация на партия
„Движение на непартийните кандидати“ за участие в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Постъпило е заявление за регистрация от партия „Движение
на непартийните кандидати“, подписано от Минчо Христов Куминев
в качеството му на представляващ партията, заведено под № 24 на
17 февруари 2021 г. в регистъра на партиите на ЦИК.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 2 февруари 2021 г. по
съответното фирмено дело; удостоверение № 48-00-346 от
11 февруари 2021 г. на Сметната палата; образец от подписите на
представляващите партията; образец от печата на партията; вносна
бележка, издадена от „Банка ДСК“ АД от 16 февруари 2021 г., за
безлихвен депозит по чл. 129 от ИК; удостоверение от 11 февруари
2021 г. за актуална банкова сметка.
Колеги, има технически грешки. Аз Ви предлагам
уеднаквяване на всички решения, защото ми прави впечатление, че
навсякъде са по различен начин. Ще се съобразя с решенията, които
вече са излезли, как е изписано.
Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията,
свързани с предизборната кампания, и са посочени имената. Списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени
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избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. Същият и в
структуриран електронен вид е представен на технически носител.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината по следния начин: Движение на непартийните
кандидати.
Колеги, само че това отново е в условията на неприключила
проверка.
Налице са всички законови изисквания, включително и наше
решение, и Ви предлагам да регистрираме тази партия в условията
на неприключила проверка, като наименованието на партията да се
отпечата бюлетината по следния начин, а именно: Движение на
непартийните кандидати. (Уточнения.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, моля за
5 минутки почивка с цел изясняване на документи на доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Даваме 5 минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По доклада, за който прекъснахме,
всъщност е постъпило заявление, с което представляващият
„Движение на непартийните кандидати” внася и допълнителен
списък на хартиен носител със 196 подписа на избиратели и на
съответния
формат
на
електронен
носител, подкрепящ
регистрацията на „Движение на непартийните кандидати” за участие
в изборите за народните представители на 4 април 2021 г. Приложен
е към преписката, това не променя решението, което Ви предложих
преди почивката – да регистрираме тази партия „Движение на
непартийните кандидати” за участие в изборите за народните
представители на 4 април 2021 г. в условията на неприключила
проверка, като заявеното наименование на партията се отпечатва в
бюлетината по начин: „Движение на непартийните кандидати”.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Има ли други предложения? Ако не, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
Решението е с № 2091-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви заявление от
партия „Нация“, представлявана от Кирил Владимиров Гумнеров в
качеството му на председател и представляващ партията.
Постъпило е заявление, което е заведено под № 26 в
регистъра на партиите за участие в предстоящите избори от днешна
дата.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 15 февруари 2021 г.;
удостоверение № 48-00-362 от 16 февруари 2021 г. на Сметната
палата; образец от подписа на представляващия партията; образец от
печата на партията; вносна бележка, издадена от „Райфайзенбанк“
ЕАД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК;
служебна бележка от „Банка ДСК“ АД за актуална банкова сметка;
декларация от председателя Кирил Владимиров Кумнеров, че
посочената в служебната бележка от „Банка ДСК“ АД банкова
сметка ще обслужва само предизборната кампания на партията;
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 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, като е
заявено искане за отпечатване наименованието на партията в
бюлетината по следния начин: ПП „Нация“.
Колеги, налице са всички законови изисквания да ги
регистрираме за предстоящите избори, но проверката
към
настоящия момент на списъка с подписите на избирателите, които
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подкрепят регистрацията на партията, не се е върнала, така че Ви
предлагам да ги регистрираме при условията на неприключила
проверка за предстоящите избори. И наименованието на партията да
се отпечатва в бюлетината по следния начин, а именно: ПП НАЦИЯ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. (Време за запознаване.)
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, 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), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Решението е с
№ 2092-НС.
Колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в моята папка днес има
предложение за отказ да регистрираме. Това е партия „България на
труда и разума“.
Налице са всички изискуеми документи. Върна се днес
протоколът от ГД „ГРАО” и се оказа, че подписите, коректните
записи са 2306, тоест не е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5
от Изборния кодекс. Бих Ви помолил да наблегнете и да обърнете
внимание, тъй като е малко по-различно от другите. Досега не сме
имали такова решение – на стр. 1 последното изречение и
следващите, които са на стр. 2 от решението, което Ви предлагам да
вземем.
Незабавно след получаване на протокола – нагоре всичко е
както при регистрацията нормално, Централната избирателна
комисия е уведомила по телефон лицето, посочено като лице за
контакт в заявлението, за неналичието на необходимия брой
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, като е даден
срок най-късно до 17,00 ч. на 17 февруари 2021 г. да бъде представен
допълнителен списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на
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партията, включително и на технически носител в структуриран
електронен вид.
Такъв не е представен в дадения краен срок, поради което
регистрацията следва да бъде отказана, доколкото изискването за
броя на избирателите по чл. 133, ал. 3, т. 5 е задължителна
предпоставка за регистрацията на партията. Тук е изпуснато „от
Изборния кодекс”, но горе го има този текст.
Поради горното и на основание чл. 134, ал. 2 във връзка с
чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия реши:
Отказва да регистрира партия „България на труда и разума“
за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Решението подлежи на обжалване.
Другото горе е кога е постъпило заявлението и приложените
документи.
Представени са: списък, съдържащ три имена, ЕГН и
саморъчен подпис на заявени 2960 избиратели. Резултатът от
проверката сочи, че са проверени 2942, тъй като 18 лица са без
подпис и не е следвало да бъдат проверявани, а така наречените
коректни записи са 2306. Не е представен допълнителен списък до
крайния срок за регистрация съгласно хронограма, Изборния кодекс,
който съвпада със срока, даден от дежурния член на ЦИК.
(Уточнения.)
В шапката на решението относно вместо „регистрация” ще
бъде относно „отказ за регистрация”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
доклада на колегата Ивков – в проекта на решението с добавката, че
горе в относно ще бъде „отказ за регистрация”.
Имате ли други предложения? Ако няма, процедура по
гласуване. (Реплики.)
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Решението е с
№ 2093-НС.
Имате ли друг доклад?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Колегата Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.
Уважаеми колеги, аз също ще Ви докладвам решение за отказ
за регистрация. Партията е „Бригада”. Проектът е № 4652. Има
известни технически неточности, които ще коригираме в хода на
доклад.
Постъпило е заявление за регистрация от партия „Бригада“,
подписано от Арбен Ефремов Хавальов в качеството му на
председател и представляващ партията, заведено под № 28 на
17 февруари 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Към заявлението са приложени следните документи: заверено
копие от решение от 4 февруари 2021 г. на Софийски градски съд,
Търговско отделение, VІ-5 състав, по фирмено дело на партията
№ 48/2020 г.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Извинявайте, къде е публикувано?
РЕПЛИКИ: Няма го. (Уточнения.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Бояджийски, нека да го качим и тогава да го докладваме.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Добре, нека да го качат в
мрежата, за да може да се види.
Мога да докладвам решение за регистрация на партия
„Свобода” за участие в изборите за народни представители на
4 април 2021 г. То е в мрежата под № 4644.
Постъпило е заявлението под № 14 на 15 февруари 2021 г.
Приложени са всички документи по чл. 133, ал. 3, като списъкът –
тук е по-особено това нещо, че списъкът съдържа три имена, ЕГН и
саморъчен подпис на заявени 3190 избиратели. Заявено е искане за
отпечатване наименованието на партията по следния начин: ПП
„Свобода”.
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Само че на 17 февруари 2021 г. от протокола на ГД „ГРАО“,
заведен под наш № НС-04-03-29 от 17 февруари 2021 г. се
установява, че общият брой коректни записи е 2315. На същия ден,
17 февруари 2021 г. в 10,40 ч. на представляващия партията са
дадени указания по реда на чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс да
представи допълнителен брой подписи до 17,00 ч. на 17 февруари
2021 г. В дадения срок са представени 22 страници записи под
№ 3190 до 3423 и един брой USB със структуриран електронен вид
на заявените допълнително избиратели.
Като съобрази, че проверката по реда на чл. 135, ал. 1 и 2 от
Изборния кодекс на допълнително представените списъци от партия
„Свобода“ не може да завърши преди изтичане на крайния срок за
регистрация – 17 февруари 2021 г., на основание чл. 134, ал. 1 във
връзка с чл. 135, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия следва да вземе решение за регистрация на партията, а в
случай че в резултат на проверката, извършена от ГД „ГРАО“, на
допълнително представените списъци на избиратели се устави, че
същите не отговарят на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от
Изборния кодекс, регистрацията на партията следва да бъде
заличена.
Предвид изложеното и на основание чл. 134, ал. 1 от
Изборния кодекс и т. 18 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г.
Централната избирателна комисия реши:
„Регистрира партия „Свобода“ за участие в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.”
Предлагам Ви да спрем дотук, защото както виждам се
ориентираме да не пишем в диспозитива на решенията „при
условията неприключила проверка”.
РЕПЛИКА: Да го напишем и горе в мотивите.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Написано е в мотивите обстойно
на предпоследния абзац. (Реплики.) Как да ги няма? Току-що го
прочетох: „Като съобрази, че проверката по реда на чл. 135, ал. 1
и 2” не е завършила. (Реплики на Мария Бойкинова и Катя Иванова.)
Да, точно така. (Реплики.) Следва да вземе решение за регистрация
на партията – е записано, а в случай че… (Реплики.)
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Добре, съгласен съм, разбирам корекцията: „при условията на
неприключила проверка”. Точка.
Разбрах, колеги. Значи след редакцията, която тук се налага,
текстът ще бъде така: „Като съобрази, че проверката по реда на
чл. 135, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс на допълнително представените
списъци от партия „Свобода“ не може да завърши преди изтичане на
крайния срок за регистрация – 17 февруари 2021 г., на основание
чл. 134, ал. 1 във връзка с чл. 135, ал. 5 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия следва да вземе решение за
регистрация на партията при условията на неприключила проверка”.
Диспозитивът го зачетох, той е следният:
„Регистрира партия „Свобода“ за участие в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по
следния начин: ПП Свобода.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
(Уточнения.)
Уважаеми колеги, още една редакция предлагам на
вниманието Ви. Отново в диспозитива там, където е записан след
чл. 134, ал. 1 и е записано: във връзка с чл. 135, ал. 5 от Изборния
кодекс”, предлагам да остане само „чл. 134, ал. 14 и да заличим „във
връзка с чл. 135, ал. 5 от Изборния кодекс. Промяната се налага, тъй
като вече приех една промяна за заличаване на останалия текст от
този абзац. Така че ясно да стане, че проверката по реда на чл. 135,
ал. 1 и 2 не е приключила. Ние трябва да регистрираме партията на
основание чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс преди да изтече 45дневния срок, но я регистрираме при условията на неприключила
проверка, поради което ако партията не успее да събере съответните
изискуеми подписи, то регистрацията й следва да бъде заличена.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен трябва да включим чл. 135,
ал. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков,
предлагате ли?
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам чл. 135, ал. 4, защото
смисловото й тълкуване с ал. 5 показва именно, че се регистрира при
неприключила проверка, а чл. 135, ал. 5 говори за заличаване и аз
мисля, че това е по-силното правно основание, отколкото принципно
решението, било то и на ЦИК.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз искам да изясня, че аз не
виждам разлика между принципното решение на ЦИК и поспециално т. 18 от него и чл. 135, ал. 4 и 5. Просто в принципното
решение по т. 18 е описано какво се случва, когато партията след
крайния срок за регистрация се установи, че не отговаря на
изискванията по чл. 133, ал. 3, т. 5.
А чл. 135, ал. 4 казва, че ЦИК установява резултата за
списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 въз основа на извършена проверка.
(Реплики.) Първо, вече имаме една проверка, която е минала и е
установила, че списъците и коректният брой записи е 2315 – тя е
минала. Следващата проверка, която се налага, е отново по чл. 135,
ал. 4, но ние в момента не взимаме решение за проверката. Ние
взимаме решение дали да регистрираме партията или да не я
регистрираме и като взимаме такова решение, след като проверката
не е приключила, ние трябва да регистрираме партията, нямаме друг
избор, тя отговаря на другите условия – не се знае дали ще събере
необходимият брой от 2500 избиратели, затова единственото правно
основание, което виждам релевантно при това развитие на
решението, е чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 18 от
Решение № 1961 от 27 януари 2021 г. (Уточнения.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
предложения?
Процедура по гласуване на решението.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Решението е с
№ 2094-НС.
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Имате ли друг доклад? Заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.
Този доклад е за регистрация на партията „Български съюз за
директна демокрация“ за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г. Проектът е с № 4469-НС.
Постъпило е заявление за регистрация от партия „Български
съюз за директна демокрация“, подписано от председателя, заведено
под № 25 на 17 февруари 2021 г. в регистъра на партиите.
Приложени са към заявлението документите по чл. 133, ал. 2 и 3,
изискуеми от закона. Заявено е искане за отпечатване
наименованието на партията в бюлетината по следния начин:
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД).
Налице са 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 „Български съюз за директна демокрация“
за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Регистрацията се извършва в условия на неприключила
процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи
регистрацията на партията за участие в изборите за народни
представители съгласно чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и
раздел ІV, т. 18 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК,
доколкото проверката на списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 от
Изборния кодекс не може да завърши преди изтичане на крайния
срок за регистрация на партиите – 17 февруари 2021 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 134, ал. 1 от
Изборния кодекс и т. 18 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г.
Централната избирателна комисия регистрира партия „Български
съюз за директна демокрация“ за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г. Дотук – останалият текст отпада.
Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по
следния начин: Български съюз за директна демокрация (БСДД).
Така са заявили те.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
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Тук същата работа – неприключила процедура, проверка на
подписите. Нямаме друг избор освен да регистрираме партията и да
чакаме резултата от проверката. В зависимост от него да бъде
заличена регистрацията, ако не отговаря на условията на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване за регистрация на партия „Български
съюз за директна демокрация“.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Бояджийски, Решението е с № 2095-НС.
Кой има готовност? Господин Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, предлагам Ви проект решение отмота
папка за днес, № 4636 относно отказ за регистрация на партия
„Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) за участие в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Колеги, постъпило е заявление за регистрация от партия
„Национално движение за стабилност“ (НДСВ), подписано от
Станимир Янков Илчев, Съби Давидов Събев и Олимпи Стоянов
Кътев, като съпредседатели и представляващи партията. Заявлението
е заведено под № 20 на 16 февруари 2021 г. в регистъра на партиите
за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Към заявлението са приложени съответно: удостоверение за
актуално правно състояние на партията, издадено на 28 януари
2021 г. от Софийски градски съд; удостоверение № 48-00-291 от
2 февруари 2021 г. на Сметната палата; образец от подписите на
представляващите партията; образец от печата на партията; вносна
бележка, издадена от „Уникредит Булбанк“ за внесен безлихвен
депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс; служебна бележка
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от Общинска банка – Филиал Врабча от 16 февруари 2021 г. за
актуална банкова сметка.
Представям също: името и длъжността на лицето, което ще
отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
партията, свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ
три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3272 избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията. Също е заявено искане за
отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния
начин: НДСВ.
От протокол с вх. № НС-04-03-32 от 17 февруари 2021 г. на
Централната избирателна комисия от ГД „ГРАО” за извършена
проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на
партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) в
ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април
2021 г., се установява обаче, че общият брой установени коректни
записи е 2230.
С оглед на това не е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3,
т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите
2500 избиратели, като бройка, подкрепящи регистрацията на партия
„Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ).
Незабавно след получаване на протокола Централната
избирателна комисия е уведомила по телефон лицето, посочено като
лице за контакт в заявлението, за неналичието на съответния брой,
необходими избиратели, подкрепящи регистрацията на партията,
като е даден срок най-късно съответно до 17,00 ч. на 17 февруари
2021 г. да бъде представен изцяло списък на избиратели,
подкрепящи регистрацията на партията. Такъв обаче не е представен
в съответния даден краен срок, поради което регистрацията следва
да бъде отказана, доколкото изискването за броя на избирателите по
чл. 133, ал. 3, т. 5 е задължителна предпоставка за регистрацията на
партията.
С оглед на горното Ви предлагам да вземем решение, с което
да се откаже да бъде регистрирана партия „Национално движение за
стабилност и възход“ (НДСВ) за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.

71
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Колеги, това е предложението за решение и моля да се
запознаете с него. (Време за запознаване.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване на проекта на решение на господин джеров.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Джеров,
Решението е с № 2096-НС.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, нямам повече за
доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Георгиева, Вие готова ли сте?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:
Колегата
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
проект на решение относно заявление, подадено за регистрация на
партия „Средна европейска класа“ за участие в изборите.
Постъпило е заявление от партия „Средна европейска класа“,
представлявана от Георги Василев Манев чрез Стоян Димитров
Царев. Към заявлението е приложено удостоверение за актуално
правно състояние от 10 февруари 2021 г. по фирмено дело № 9446 от
2007 г. на Софийски градски съд; удостоверение от Сметната палата
за подадени финансови отчети за последните три години.
Представено е удостоверение от Банка ДСК със съответен
регистрационен номер за актуална банкова сметка. Включително
има представена декларация с нотариална заверка на подписа на
представляващия Георги Василев Манев – председател на партията,
за банковата сметка, по която ще се обслужва избирателната
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кампания на тази партия. Представено е нареждане за депозит по
сметка на ЦИК в БНБ. Представено е пълномощно от
представляващия Георги Василев Манев в полза на Стоян Димитров
Царев. Пълномощното е с нотариална заверка на подписа.
По тази преписка заявлението е постъпило в 17,00 ч. и по
преписката са установени непълноти и несъответствие с Изборния
кодекс. Констатациите са извършени от приемащите членове на
Централната избирателна комисия, отразени са в регистъра и е
уведомен вносителят на документите. Поради това че се внася в
крайния срок за регистрация на партиите не са дадени указания,
поради невъзможност да бъдат изпълнени.
Тъй като са установени доста несъответствия и непълноти,
започвам подред. Заявлението не е подпечатано с печата на
партията. Заявлението е подписано от Стоян Димитров Царев – това
между другото не съм го отразила в решението, защото наред с
другите се явява дори излишно, тъй като съгласно пълномощното не
може да се установи, че е налице изрично упълномощаване за
подписване на заявление и други документи, които да се представят
пред Централната избирателна комисия. Пълномощието е „да
представлява партията във връзка с регистрацията, като представя,
изисква, съставя и получава всякакъв вид документация”. Тъй като
сега като го изчетох – пак Ви казвам, не съм го отразила като
несъответствие, защото подлежи на дискусия, а са налице други
такива, които са абсолютна предпоставка за отказ за регистрация на
тази партия.
Не е представен образец от подписа на представляващия. Не
е представен образец от печата на партията. Не е представен списък
на избирателите в структуриран електронен вид, както и не са
посочени имената и подписа на лицата, пред които са положени
подписите в списъка на хартиен носител на избирателите, които
подкрепят регистрацията на партията.
Това установих при преглед на документацията ведно със
записа от колегите в регистъра на партиите в Централната
избирателна комисия.
Уважаеми колеги, при така констатираните непълноти и
несъответствия са налице основанията Централната избирателна

73
комисия да откаже регистрацията на партия „Средна европейска
класа“ за участие в изборите за народни представители на 4 април
2021 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 134, ал. 2 от
Изборния кодекс – допълвам към проекта, който е публикуван, във
връзка с чл. 133, ал. 3, т. 2, 3 и 5 от Изборния кодекс и Решение
№ 1961-НС от 27 януари 2021 г. Централната избирателна комисия
да реши – предлагам – да откаже регистрацията на партия „Средна
европейска класа“ за участие в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте подробния доклад на колегата Солакова. Виждате
проекта на решение. (Реплики на Севинч Солакова и Ивайло Ивков.
Време за запознаване.)
Уважаеми колеги, чухте доклада, виждате проекта. Има ли
предложения? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: решението е с
№ 2097-НС.
Колега Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря,
господин
Председател.
Уважаеми колеги, в моя папка за днешно заседание има
проект за решение за регистрация на партия „Благоденствие –
Обединение – Градивност“ за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Постъпило е заявление за регистрация от партия
„Благоденствие – Обединение – Градивност“, подписано от Иван
Минчев Габеров в качеството му на председател и представляващ
партията, заведено под № 22 на 17 февруари 2021 г. в регистъра на
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партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април
2021 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, което е издадено на 4 февруари
2021 г.; удостоверение от Сметната палата от 9 февруари 2021 г.;
образец от подписа на представляващия партията; образец от печата
на партията; вносна бележка от „Банка ДСК“ АД за внесен
безлихвен депозит по сметка на ЦИК в БНБ; удостоверение със
съответния номер от „Банка ДСК“ АД за актуалната банкова сметка,
както и името на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите
и счетоводната отчетност на партията. Представено е и пълномощно
от представляващия в полза на адвокат Данчо Стоянов и списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени
3092 избиратели, които подкрепят регистрацията на партията, като
списъкът е и в структуриран електронен вид и е представен и на
технически носител. Заявено е искане за отпечатване
наименованието на партията в бюлетината.
Колеги, според мен са налице изискванията на Изборния
кодекс и наше решение за регистрация на партията, но тъй като
регистрацията се извършва в условията на неприключила процедура
за проверка, предлагам основанията да бъдат чл. 135, ал. 4 и
раздел IV, т. 18 от нашето решение и съответно да регистрираме
партия „Благоденствие – Обединение – Градивност“ като
наименованието е: ПП „Благоденствие – Обединение – Градивност“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Виждате проекта на решение.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Решението е с
№ 2098-НС.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, следващият
проект за решение е относно регистрация на партия „Общество за
нова България“. Заявлението е вписано в регистъра под № 23 на
17 февруари 2021 г.
Заявлението за регистрация от партия „Общество за нова
България“ е подписано от Калин Димитров Крулев. Към заявлението
са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на
партията от 20 януари 2021 г.; удостоверение от Сметната палата;
образец от подписа на представляващия партията; образец от печата
на партията; вносна бележка, издадена от „Алианц Банк България“
АД за внесен безлихвен депозит; служебна бележка от „Юробанк
България АД и съответно декларация от представляващия партията,
че това е актуалната банкова сметка, по която ще се обслужва
предизборната кампания.
Представени са и имената и длъжността на лицата, които ще
отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
партията. Към този списък има приложени и 2 броя декларации от
лицата, които декларират, че ще отговарят за счетоводната
отчетност.
Представен е и списък с 3009 избиратели, които подкрепят
регистрацията на партията, като същият списък е и в структуриран
електронен вид на технически носител.
Заявено е искането за отпечатване наименованието на
партията в бюлетината, така както е изписано.
Колеги, регистрацията се извършва в условията на
неприключила процедура за проверка на списъците, поради което
Ви предлагам да регистрираме партия „Общество за нова България“
за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. И
съответно изписване на наименованието на партията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада, виждате във вътрешната мрежа проекта на
решение № 4645.
Имате ли предложения? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч
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Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Решението е с
№ 2099-НС.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
Имаме още един доклад.
Постъпило е заявление за регистрация от коалиция
„Граждани от Протеста“. Подписано е от представляващия Светозар
Стоянов Съев, който представлява коалицията. То е заведено под
№ 8 на 17 февруари 2021 г. в регистъра на коалициите.
Към заявлението са приложени: решение от 13 февруари
2021 г. за образуване на коалиция „Граждани от Протеста“, която
включва пет партии, а именно: партия „Българската левица“, партия
„КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“, партия „Съюз на
свободните демократи“, партия „Българска земеделска партия“ и
партия „Съюз на комунистите в България“. (Реплики.)
Решението за образуване на коалицията е подписано от
лицата, които представляват партиите и съответно подпечатано с
печатите на тези партии. Съгласно решението коалицията ще се
представлява от двама съпредседатели: господин Светозар Съев и
Пейчо Касъров – заедно и поотделно.
Към заявлението има удостоверения за актуално правно
състояние на петте партии. Всички удостоверения са издадени след
датата на Указа на президента за насрочване на изборите.
Приложени са удостоверения от Сметната палата на всички
участващи в състава на коалицията партии. Приложени са образци
от подписите на представляващите коалицията, а именно два броя;
съответно образци от подписите на всеки един от представляващите
партиите, които влизат в коалицията, както и образци от печатите на
тези пет партии.
Приложено е и преводно нареждане от „Първа
инвестиционна банка“ АД с днешна дата за внесен безлихвен
депозит; удостоверение от „БАНКА ДСК“ АД за актуална банкова
сметка на името на партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и
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истина“, както и декларация от представляващия коалицията, че по
банковата сметка на партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и
истина“ ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.
Приложени са и името и длъжността на лицето, което ще
отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на
коалицията, както и списък с 3352 избиратели, които подкрепят
коалицията, съответно списъкът е и в структуриран електронен вид
на технически носител. Заявено е отпечатването на наименованието
на коалицията в бюлетината като: „Граждани от Протеста“.
Колеги, регистрацията се извършва в условия на
неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите,
поради което предлагам да регистрираме коалиция „Граждани от
Протеста“ за участие в изборите за народни представители на
4 април 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението и проекта на решение № 4651.
Има ли други предложения? Ако не, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 1
(Севинч Солакова).
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Решението е с
№ 2100-НС.
Имате ли друг доклад?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В моя папка с проектен № 4654
можете да се запознаете с проект на решение относно регистрация
на партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“.
Постъпило е заявление за регистрация от партия „Чиста,
Единна и Суверенна Татковина“, подписано от Симеон Славейков
Костадинов и Иван Ангелов Спиридонов в качеството им на
представляващи партията. Това заявление е заведено под № 27 на
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17 февруари 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи,
посочени в чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решени
№ 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК. Също така списък,
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3084
избиратели.
Регистрацията се извършва в условията на неприключила
процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи
регистрацията на партия за участие в изборите за Народното
събрание, съгласно чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел IV,
т. 18 от Решение № 1961-НС на ЦИК.
Предвид изложеното и на съответните правни основания
предлагам да регистрирам партия „Чиста, Единна и Суверенна
Татковина“ за участие в изборите за народни представители на
4 април 2021 г., като наименованието на партията се отпечатва в
бюлетината по следния начин: ЧЕСТ. То е заявено, пропуснах да
отбележа в мотивите, че заявеното искане за отпечатване на
наименованието на партията е именно: ЧЕСТ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
предложения? Ако не, процедура по гласуване за регистрация на
партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Решението е с
№ 2101-НС.
Колега Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект
за решение относно отказ за регистрация на партия „Движение
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Напред България“ за участие в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
Постъпило е заявление за регистрация от партия „Движение
Напред България“, подписано от Зорница Атанасова Тодорова в
качеството й на председател и представляващ партията, заведено
под № 29 на 17 февруари 2021 г. в регистъра на партиите за участие
в изборите за народни представители.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията; удостоверение от Сметната палата;
образец от подписа на представляващия партията; платежно
нареждане за внесен безлихвен депозит в размер на 2500 лева по
сметка в БНБ; името и длъжността на лицето, което ще отговаря за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията,
свързани с предизборната кампания и списък, съдържащ три имена,
ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2580 избиратели, подкрепящи
регистрацията на партията.
Не са представени образец от печата на партията, банкова
сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, както и
списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията в
структуриран електронен вид.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината по следния начин: Политическа партия „Движение
Напред България“.
На основание чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс ЦИК е дала
незабавно указания за отстраняване на констатираните
несъответствия в срок до 17,00 ч. на 17 февруари 2021 г. В
посочения срок партията не е изпълнила дадените й указания,
поради което ЦИК намира, че исканата регистрация следва да бъде
отказана, тъй като не са изпълнени изискванията на разпоредбата на
чл. 133, ал. 3, т. 3, 5 и 7 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ във връзка с чл. 133 и чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс
предлагам да вземем следното решение:
Отказва да регистрира партия „Движение Напред България“
за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
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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 Войнов. (Време за запознаване.)
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Войнов,
Решението е с № 2102-НС.
Колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка
би следвало да има проект за решение за отказ за регистрация на
партия „Съюз за Отечеството“ за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Сега ще бъда малко по-обстоятелствен, именно защото става
въпрос за отказ.
Днес, 17 февруари 2021 г. е постъпило заявление за
регистрация от партия „Съюз за Отечеството“, подписано от Васил
Точков, представляващ партията.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
състояние на партията, издадено на 9 февруари 2021 г.;
удостоверение от Сметната палата, че са си подали отчетите;
образец от подписа на представляващия партията; образец от печата
на партията; вносна бележка, издадена от „Юробанк България“ АД
за внесен безлихвен депозит в размер на 2500 лева по сметката в
БНБ.
Представено е и удостоверение за актуална банкова сметка –
обърнете внимание – на сдружение „Отечествен съюз“. На
сдружение „Отечествен съюз”, но не на партия.
Съответно списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен
подпис на заявените 3147 избиратели, подкрепящи партията.
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Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината по следния начин: ПП „Съюз за Отечеството“.
Мисля, че при тези документи има непълноти и съответно
непредставяне на изискуеми документи, а именно: не е представен
структуриран електронен вид на списъка на технически носител,
липса на удостоверение за актуална банкова сметка на партията
„Съюз за Отечеството“, а също така не са посочени имена и
длъжностите на лицата, които да отговарят за финансите на партията
по чл. 133, ал. 3, т. 8 от Изборния кодекс.
Не са представени документи, съобразно изискванията на
Изборния кодекс по отношение на чл. 133, ал. 3, т. 5, 7 и 8 от
Изборния кодекс. Съответно документите са подадени в 17,00 ч. на
17 февруари 2021 г., поради което не са дадени указания за
отстраняване на установените непълноти в заявлението, тъй като
съгласно т. 36 от наше Решение № 1949-НС от 21януари 2021 г. от
хронограмата изрично е указан и крайният срок – 17,00 ч. на
17 февруари 2021 г.
Предвид изложеното аз Ви предлагам, колеги, на основание
чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5, 7 и 8 от Изборния
кодекс и т. 15 на Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. да
откажем регистрацията на „Съюз за Отечеството“ за участие в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г. със
съжаление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колегата Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Според мен само една техническа
грешка е допуснато – т. 15 би трябвало да отпадне.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Приемам веднага, така е.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И в „относно” да има „отказ”.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, да – аз го казах. (Реплика на Катя
Иванова.) Предадени са – добре, ще ги опиша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Колеги, процедура по гласуване на решението за отказ.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
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Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев,
Решението е с № 2103-НС.
Вие нямате други за доклад.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, партия „Бригада” – отказ
за регистрацията на партията, в моя папка е качен проектът.
Заявлението е постъпило днес. Заведено е под № 28 на
17 февруари 2021 г. в регистъра на партиите.
Към заявлението са приложени документи, част от които не
съответстват на изискуемите от закона, а именно: вместо
удостоверение за актуално състояние е приложено заверено копие от
решение от 4 февруари 2021 г. на Софийски градски съд, Търговско
отделение, VІ-5 състав, по фирмено дело № 48/2020 г. Имаме
образец от подписа на представляващия и печата на партията. Има
вносна бележка за 2500 лева. Представено е пълномощно в полза на
Евгений Боянов Хавальов, като това е лицето, както ни обясни
представляващият партията, което е събирало подписите. Имаме
заверено копие на заявление до Сметната палата да бъде издадено
удостоверение на партията по реда на чл. 37 от Закона за
политическите партии.
Има и декларация за определяне на лице, което отговаря за
приходите, списък с три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени
3022 избиратели, които подкрепят регистрацията на партията, който
е и в структуриран електронен вид.
Има и една молба от представляващия партията до ЦИК, в
която се признава, че партията не разполага с удостоверение за
актуално правно състояние и удостоверение от Сметната палата и се
иска срок за представяне на липсващите документи.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината по следния начин, а именно: Бригада.
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От представените документи установихме, че не са
изпълнени условията по чл. 133, ал. 3, т. 1, 6 и 7 от Изборния кодекс.
Дадохме незабавно указания за отстраняване на непълнотите в срок
до 17,00 ч. на 17 февруари 2021 г., но до изтичане на крайния срок
партия „Бригада” не представи исканите документи, а именно:
удостоверение за актуално правно състояние, удостоверение от
Сметната палата и удостоверение за актуална банкова сметка, по
която ще се обслужва предизборната кампания.
Ето защо, предвид изложеното, на основание чл. 134, ал. 2
във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 1, 6 и 7 от Изборния кодекс и Решение
№ 1961-НС от 27 януари 2021 г. Централната избирателна комисия
предлагам да вземем решение, с което ЦИК отказва да регистрира
партия „Бригада“ за участие в изборите за народни представители на
4 април 2021 г.
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 Бояджийски.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Решението е с
№ 2104-НС.
Колеги, с оглед установяване дали има други преписки, които
в момента се работят в тази връзка с регистрациите на партии и
коалиции, давам 10 минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Бойкинова, заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колега
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги,
само Ви
уведомявам, че утре във Върховния административен съд от 14,00 ч.
има насрочени 6 дела по жалба на „Атака” и коалиция „Обединени
патриоти” и от 15,00 ч. – още шест дела, пак със същите
жалбоподатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия.
Насрочвам заседание за утре в 13,30 ч., като в сутрешната
част ще има заседания на работните групи.
(Закрито в 21,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Силвия Михайлова
Стефка Аличкова
Катя Бешева

