
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 292 

   

На 18 февруари 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклад относно машинното гласуване. 

 Докладват: Таня Йосифова, Николай Николов и Емил 

Войнов 

2. Проект на решение относно съставяне, обявяване, 

поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

 Докладва: Силва Дюкенджиева  

3. Поправка на техническа грешка в решение на ЦИК. 

 Докладва: Паскал Бояджийски 

4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Докладва: Ерхан Чаушев 

5. Доклади по  административни преписки. 

 Докладват: Севинч Солакова, Георги Баханов и 

Кристина Стефанова 

6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

 Докладва: Йорданка Ганчева 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

 Докладва: Мария Бойкинова 

8. Доклад относно разяснителна кампания. 

 Докладва: Кристина Стефанова 

9. Отговори по въпроси на граждани. 

 Докладва: Николай Николов 
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10. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Емил Войнов, Георги 

Баханов, Паскал Бояджийски и Силва Дюкенджиева 

  

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

Заседанието бе открито в 13,50 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми 

колеги! Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 18 февруари 2021 г. 

Във вътрешната мрежа виждате проект на дневния ред на 

заседанието. Има ли желаещи да се добавят по точките от дневния 

ред?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моля в т. „Разни”.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други желаещи? 

Няма. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Таня Йосифова и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, започваме точка първа от дневния ред. Заповядайте, 

господин Николов. 

 

Точка 1. Доклад относно машинното гласуване. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-46 

от 17.02.2021 г. Същото може да откриете в папка „Работно 

заседание” с днешна дата. Писмото е пристигнало по електронната 

поща на ЦИК на 17.02.2021 г. в 17,34 ч. Снощи го получих около 

20,00 ч. Докладвах го веднага на работно заседание, както и тази 

сутрин е обсъждано на работно заседание. 

Писмото е от ДАЕУ, но всъщност е подписано от трите 

институции, които имат отговорности по чл. 213а от ИК, а именно от 

председателя на Българския институт по метрология и от 

председателя на УС на Българския институт по стандартизация. 

Писмото е в отговор по-скоро на наше запитване, което отправихме 

до трите партньорски институции. Моля да се запознаете със 

съдържанието на писмото. Те потвърждават намерението си да 

извършват в изпълнение на чл. 213, ал. 2 от ИК удостоверяване на 

типа техническо устройство за машинно гласуване. На второ място, 

представят кратка разбивка, по-скоро определение на термина 

„представителна извадка”. На трето място, заявяват, че ще им бъдат 

необходими 5 броя технически устройства или специализирани 

устройства за машинно гласуване. На следващо място същественото 

е, че изискват и съответната документация, като подчертават 

необходимостта от декларация, която да представи изпълнителя за 

идентичност, за еднаквост на производителя на типа технически 

устройства общо 9600 броя. Голяма част от въпросите бяха 

разисквани на нашата среща, която проведохме в петорен формат с 

трите държавни органа и с изпълнителя на 12.02.2021 г. тук, в тази 

зала.  

Дотолкова, доколкото в края на писмото трите институции 

сочат, че следва да бъде съобразен и срокът по чл. 213а, ал. 3 от ИК, 

предлагам и съм подготвил в папката с моите инициали за днешното 

заседание едно писмо до изпълнителя, което ще помоля да видите. С 

него напомняме, че в изпълнение на задълженията на изпълнителя 

по договора за обществена поръчка, както и във връзка с 

уточненията, които бяха направени на работната среща от 
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12.02.2021 г., за която вече споменах, следва до 14,30 ч. в днешния 

ден изпълнителят да потвърди има ли готовност да представи на 

първо място исканата документация, която е подробно описана. Тук 

се позоваваме на други две писма с изисквания за документи, 

постъпили от партньорските организации, които препратихме на 

изпълнителя, съответно на 11.02.2021 г. в деня на постъпването, и на 

17.02.2021 г. по друго писмо с 12 въпроса от страна на трите 

партньорски организации. На първо място, документацията, на 

второ – петте броя изисквани специализирани устройства, а не 

просто едно устройство, на трето място, изходния код, който е 

предмет на договора за възлагане на обществена поръчка. На 

четвърто място, въпросната декларация за идентичност, за 

еднаквост, за съответствие на хардуера, параметрите, 

характеристиките и настройките на всички 9600 специализирани 

устройства, включително и на петте, които се изискват за 

извършване на съответния документ. Уточняваме в писмото, че 

посочената информация е необходима с оглед организиране в 

рамките на днешния ден на среща за приемане и предаване на 

посоченото в т. 1.4. На следващо място има едно предложение, което 

беше формирано в рамките на работната група – с оглед принципа 

на случайния подбор трите институции по свой избор в склада на 

изпълнителя да си подберат петте броя машини. Това е 

предложението за писмо за наша реакция по повод постъпилото след 

работно време вчера, макар че нашето работно време вчера беше до 

21,30 ч. снощи, писмо от трите организации. Благодаря. 

Докладчици по тази преписка сме аз и колегата Йосифова в 

качеството на ръководител на работна група „Машинно гласуване”.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз поддържам принципа „Бързай бавно!”, 

преди да бързаш, обмисляй. А като четеш, докладвай цялостно. 

По отношение на зададения въпрос от ЦИК, който се твърди, 

че не е му е отговорено. 
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Чета отговора на трите институции: Считат, че „не се изисква 

да извършват и да удостоверяват съответствието на 9600 машини”. 

Считат, че за представителната извадка трябвало да се проверят една 

или няколко машини. Считат, че за да се осигури представителност 

на това, което считат за представителна извадка, изпълнителят 

трябвало да предостави декларация от страна на изпълнителя по 

договора за съответствие и идентичност на всички останали 

машини. 

На всичко отгоре в писмото ни се предлага самият 

изпълнител заедно с тези три институции да си определят машините, 

които щели да бъдели представителни за типологичната 

характеристика на машините. Типологичните характеристики са 

идеални форми. Изборите се правят с реални машини в реални 

условия. Тези думички „една или няколко – до пет” и ние ще правим 

въз основа на тези пет, на всичко отгоре избрани от изпълнителя, 

представяте ли си?! Така беше писмото, което чух.  

Чета писмото, което беше продиктувано, че трябва да 

гласуваме. Няма такова нещо. Случайният подбор поне трябва да се 

извърши от ЦИК. Няма договорки между едната и другата страна. 

С една дума, този вид представителни извадки са абсолютно 

непредставителни и ненадеждни. Това искам да кажа. Най-малкото 

надеждността може да се установи с декларация на изпълнителя. 

представяте ли си?! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест правите 

предложение текстът да бъде? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Казвам, че не съм съгласен до 5 машини 

да се проверяват и въз основа на 5 машини да се издаде тапия, че 

изборите с машините са оʼкей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Чаушев. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Доколкото разбирам, последният 

абзац е проблемен от това писмо. Ако отпадне той, все пак писмото 

стои като искане към „Сиела Норма” да ни даде информация докъде 
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са стигнали и дали са готови да ни предоставят описаните в писмото 

информационни активи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на писмото с уточнението, че трябва да 

бъдат определени от ЦИК. 

Отменям гласуването. 

Колега Николов, формулирайте текста, който предлагате. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ:  Тъй като целта на писмото е да 

уточним докъде са стигнали „Сиела Норма”, предлагам последният 

абзац да отпадне от писмото. Да видим първо каква е готовността на 

изпълнителя и след това ще има време да формулираме съответно 

искане към тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване на писмото с отпадане на последния абзац. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Катя 

Иванова и Севинч Солакова). 

Уважаеми колеги, с това прекъсвам заседанието на ЦИК, тъй 

като отвън ни очакват представители на МВнР и ДАНС. След това 

предстои провеждане на среща и с представители на МС и други 

институции. Ще подновим заседанието в 15,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, след проведените срещи продължаваме  заседанието на 

Централната избирателна комисия. 

Разбира се, продължаваме с точка първа от дневния ред. 

Колега Йосифова, заповядайте. 

 

Точка 1. Доклад относно машинното гласуване. 
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, моля да се 

запознаете с Проект на писмо № 5299 в моята папка. В отговор на 

министъра на вътрешните работи го уведомяваме къде е адресът на 

склада, посочила съм, виждате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате Писмо с проектен № 5299 в отговор на писмото на 

министъра на вътрешните работи. 

Предлагам, госпожо Йосифова, в последния абзац като лице 

за контакт е посочен, разбира се, изпълнителният директор, но да 

посочим все пак и неговите телефон и имейл, за да може да се 

свържат с него. 

Добре,  имате ли други предложения към текста? Ако няма, 

процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева), 

против – 1 (Севинч Солакова). 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Съвсем накратко. Гласувах „против“, 

колеги, защото машинното гласуване е отговорност на Централната 

избирателна комисия, като орган, който организира изборите в 

страната. С подобно писмо ние оставаме встрани, включително в 

процеса по комуникация по отношение на охраната между 

изпълнителя по договора и органите на МВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

госпожо Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, следващият ми доклад е с 

проектен № 5304. Във връзка с получено писмо от „Сиела Норма“ за 

предоставяне на указания относно разрешаване на достъп и 

допускане на физически и юридически лица, организации, 

представители на партии, коалиции, инициативни комитети до 
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специализираните устройства за електронно машинно гласуване в 

склада. 

Смятам, че трябва да отговорим, че достъпът се регламентира 

от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция 

„Национална сигурност“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

предложения текст на писмо. Малко време за запознаване. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, оттеглям  доклада си за по-

късен етап. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад 

имате ли? 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: По тази точка не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колега Николов, имате ли доклад в точка първа – машинно 

гласуване? 

Уважаеми колеги, прекъсвам  заседанието. Давам пет минути 

почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието. Колегата Войнов, докато 

изчакваме колегата Николов да подготви писмото, тъй като все още 

не се е върнал в залата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, връщам на доклад Писмо с вх. № ЦИК 06-6-30 от 

10 февруари 2021 г.  Може да го намерите в папката на колежката 

Йосифова от 10 февруари 2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ и 

беше докладвано на 10 февруари за запознаване. Припомням, че с 

писмото ни изпращат встъпителен доклад във връзка с изпълнение 

на Договор № 1 от 6 февруари 2021 г.  

В доклада са посочени отговорните лица от „Сиела Норма“ с 

техните телефони и имейли, предложени  са начини за комуникация 

между възложител  и изпълнител, в това число документацията, 
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която следва да бъде подписана. Показани са основните рискове при 

изпълнението на проекта, които са идентифицирани от изпълнителя, 

описани са процесите по управление на качеството и мерките за 

управление и контрол на качеството на софтуерната разработка. 

Накрая  докладът завършва с план-график за изпълнение на проекта. 

Предлагам, ако има несъгласия с отразеното в доклада, те да 

бъдат обосновани и изпратени на изпълнителя за корекция, в 

противен случай да приемам доклада за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За първи път виждам този доклад. Моля 

за половин час за запознаване с него. 

Освен това рисковете за качествено изпълнение на софтуера 

не са  работа на изпълнителя, а на едни други контролни органи. Те 

могат да си пишат каквото си искат, но Централната избирателна 

комисия едва ли ще одобрява нещо, което подлежи на контрол. Това 

е.  

Моля за половин час за запознаване с текста. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колегата Чаушев иска време за запознаване. При това положение 

отлагаме точка 1 – доклади относно машинното гласуване. 

Извинявайте, колегата Николов готов ли е? 

Добре, дайте да видим писмото. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Без условия! Я има забележки, я няма! 

Какви са тези условия на докладчика, ако има едно, друго или не 

знам какво-си? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

отложихме доклада, за да имате възможност да се запознаете. 

Господин Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в 

началото на заседанието приехме едно писмо, с което поискахме 

информация от изпълнителя по обществената поръчка – „Сиела 

Норма“ АД. Във връзка с това писмо междувременно постъпи 

отговор, в хода на срещите, които се провеждаха, с който от „Сиела 



 10 

Норма“ – изпълнителят, уточняват, че им е необходимо по-дълго 

време, за да изготвят отговор по същество. Това е формулировката. 

От тази гледна точка, докладвам ви Писмо с вх. № ЦИК-06-6-

50 от 18 февруари 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Николов, нека да отложим доклада. 

Минаваме към точка трета. Колега Чаушев, заповядайте. 

 

Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, в моята вътрешна папка трябва да 

има Проект на решение за отваряне на запечатано помещение от 

Силистра, като съществото на искането е да се освободи място за 

новите избори, поради което се налага преместване от едно 

помещение в друго. 

Моля да приемете предложеното решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Чаушев. Процедура по 

гласуване.    

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

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

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

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

няма.  

Друг доклад имате ли в тази точка? 

Номерът на решението е 2105-МИ. 

 

Връщаме се към точка трета – поправка на техническа 

грешка в решение. 

Колега Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. Уважаеми колеги, по 

сигнал на бдителен секретар на община – Балчик, за което 

благодарим, поне аз лично благодаря, с вх. № НС-0620 от 



 11 

17 февруари 2021 г. е забелязана техническа грешка в Решение 

№ 2064-НС от 16 февруари 2021 г. Проектът на решение е в моята 

папка с № 4652. Грешката се изразява в следното: в т. 55 от 

решението фигурира думата „общинската избирателна комисия“ 

вместо правилното „районната избирателна комисия“, тъй като става 

дума за избори за народни представители, а съгласно чл. 200, ал. 2, т. 

2 от Изборния кодекс, която дава и районната, и общинската 

избирателна комисия, към момента компетентни да се произнасят по 

жалби за нарушаване на реда за провеждане на предизборна 

кампания са именно районните избирателни комисии, поради което 

моля да приемем предложеното решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Имате ли други предложения? Процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.   

Номерът на решението, господин Бояджийски, е 2106-НС. 

Минаваме към точка пета. Колега, Солакова, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви, че сме 

получили писмо от печатницата по Проекта на решение за 

осъществяване на  контрол. Нямат бележки. 

Във връзка с постъпил въпрос от Общинската избирателна 

комисия – Левски, област Плевен, въпросът можете да го видите във 

вътрешната мрежа: дали ще има указания във връзка със здравния 

протокол, на първо място, и на второ място, може ли избирателят да 

гласува със собствен химикал в частичните избори за кметове на 28 

февруари? 

Предлагам ви да изпратим писмо, с което да укажем, че: „В 

Централната избирателна комисия не са получени нови указания и 

здравен протокол от Министерството на здравеопазването след 
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указанията, които изпратихме на общинските избирателни комисии 

и на кметовете на общини с наш изходящ № ЧМИ-06-6 от 21 януари 

2021 г.“  

А относно поставения въпрос за възможността избирателите 

да гласуват със собствен химикал ви предлагам да изразим 

становище, че „избирателите следва да гласуват с химикал, 

предоставен от секционната избирателна комисия.“ 

По възможност на секционните избирателни комисии трябва 

да се предоставят достатъчен брой химикали, за да се извършва 

дезинфекция след ползването им. И в този смисъл да укажем да 

дадат указания на членовете на секционните избирателни комисии. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожата Солакова. Процедура по 

гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвах ви писмо от 

изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в 

Република България след проведена среща на 5 февруари 2021 г. Те 

ни предложиха да проведем дискусионен форум, за който 

говорихме, в рамките на който участие ще вземат членовете на 

Централната избирателна комисия, представители на сдружението, 

както и представители на общините в лицето на секретарите и други 

длъжностни лица, които имат участие в техническите екипи, а също 

и на администрацията на Министерския съвет. Те са предоставили 

примерни теми, които така са формулирани, че поставят основни 

въпроси, свързани с организационно-техническата подготовка на 

изборите, включително новите моменти за предстоящите избори, с 

оглед измененията в законодателството. 
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Така или иначе тези теми са примерни, могат да бъдат 

поставени и много конкретни въпроси. Имаме уверението както от 

срещата, така и от това писмо, че на нашето  внимание ще бъдат 

предоставени евентуално и въпроси, по които Централната 

избирателна комисия да изрази и становище. Този дискусионен 

форум се предлага да бъде проведен онлайн на дата 9 март 2021 г. 

Предлагам да изпратим едно писмо и да потвърдим датата с 

оглед на дейности на Централната избирателна комисия, свързани 

срокове по хронограма. Тогава ще е приключил и денят, в който 

след евентуален втори тур на частичните избори от 28 март 2021 г. в 

Централната избирателна комисия ще бъдат предавани протоколите 

и книжата от произведените избори за кметове. 

В този смисъл на този етап не виждам проблем с датата 9 

март 2021 г. Предлагам ви да изпратим едно писмо, в което да 

потвърдим участието на Централната избирателна комисия в 

организирания онлайн форум и датата и часа за това събитие – на 9 

март от 13 до 16 часа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на госпожата Солакова. Процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме от  

администрацията на Министерския съвет Проект на техническа 

спецификация за изработване и доставка на печатите на секционните 

избирателни комисии, както и на подвижните секционните 

избирателни комисии с основни положения, съобразени с Решението 

на ЦИК № 1981 от 3 февруари 2021 г., за реквизитите на печатите. 

В общи линии, документацията е прегледана, бележки 

нямаме. Само да кажа основните въпроси, предмет на тази 

спецификация: броят и количеството резерв на печатите, както за 
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секционните за страната, така и за подвижните секционни 

избирателни комисии. В общи линии изисквания за опаковане, 

транспортиране и доставка в областните центрове, както и 

допълнителни изисквания и сроковете за доставка. 

Предлагам ви да изпратим писмо до администрацията на 

Министерския съвет със становище, че съгласуваме без бележки 

тази документация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението да изпратим  писмо за съгласуване без бележки. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.   

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от Община Аксаково, където 

ще има частични избори, сме получили подробна информация за 

въведените противоепидемични мерки за спазване при 

организацията и произвеждането, включително в предизборния ден, 

с цел гарантиране живота и здравето на участниците в частичните 

избори. 

Получили сме писмо от Националното сдружение на 

общините във връзка с изпратения Проект на решение за контрол 

при отпечатване на хартиените бюлетини. Моля да се запознаете – 

НС-06-22 от 18 февруари 2021 г. В частта относно охраната обръщат 

внимание и допълнително това ще бъде съобразено, включително и 

на работна група. Така че преди внасяне на решението ще имаме 

възможност да го обсъдим. 

Колеги, другата документация, която беше изпратена от  

администрацията на Министерския съвет е относно спецификации и 

изисквания за изработка и доставка на изборни книжа и материали 

за произвеждането на изборите за   народни     представители.    Те са  
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няколко вида, които са посочени в тази документация НС-03-20 от 

15 февруари 2021 г. Съобразно това, както е прегледано, установява 

се, че не всички видове изборни книжа ще бъдат предоставени чрез 

централизирана поръчка, организирана от администрацията на 

Министерския съвет. В този смисъл явно ще бъдат предоставени 

като възложени като отговорности на областните управители или на 

кметовете на общини. В общи линии нямаме бележки по тази 

документация.  

По същия начин ви предлагам да изпратим писмо, въз основа 

на прегледаната такава, че съгласуваме документацията без бележки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на госпожата Солакова. Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение ви 

докладвам едно писмо от Общинската избирателна комисия – Айтос, 

с приложен проект на протокол преди извършване на корекции в 

предпечатния образец, те вече са и одобрени – МИ-15-50 от 

15 февруари 2021 г. – само за сведение. 

Докладвам ви за сведение и за предоставяне на главния 

счетоводител писмо с приложена заповед на председателя на 

Народно събрание за определяне на основните възнаграждения на 

народните представители и приравните към тях, считано от 1 януари 

2021 г. Моля да се запознаете – ЦИК-02-8 от 17 февруари 2021 г. 

Благодаря, това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Баханов, 

заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № 04-02-5 от 17 февруари 2021 г. е дошло 

искане от Районното управление – Сандански, да бъде изпратено 
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заверено копие от наше решение, с което е назначен председателят 

на Общинската избирателна комисия – Кресна, както и заверено 

копие от удостоверението, което е издадено на същата. 

Подготвил съм документи с придружително писмо. 

Предлагам да им изпратим исканите документи във връзка с 

досъдебно производство до старшия разследващ полицай. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, 

процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Продължавам, господин председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-18 от 17 февруари 2021 г., 

предполагам, че и до други колеги са дошли – или по телефона, или 

с писмени запитвания. В тази връзка, тъй като коментирахме вчера, 

е дошло запитване от Община Сандански от главен експерт, който се 

занимава с организационно-техническия екип за изборите. Той ни 

пише:  

„Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за 

Народно събрание, насрочени на 4.04.2021 г., отправям следния 

въпрос: коя е коректната дата като краен срок за провеждане на 

консултации при кмета на общината за съставите на секционните 

избирателни комисии, тъй като в чл. 93, ал. 3 от Изборния кодекс е 

записано, че те се провеждат не по-късно от 35 дни преди изборния 

ден, което е 27.02.2021 г. Същата дата е залегнала и в приетата от 

Централната избирателна комисия хронограма и във ваше Решение 

№ 2062-НС от 16 февруари 2021 г. е записано като краен срок 

22.02.2021 г.“ 

Надяват се на бърз отговор от наша страна. Подготвил съм 

отговор. В тази връзка, ако сте съгласни, господин председател, да 

го подложите на гласуване, че: 
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„Във връзка с писмото, изпратено от Централната 

избирателна комисия, ги уведомяваме, че консултациите при кмета 

за съставите на секционните избирателни комисии съгласно чл. 91, 

ал. 3 от Изборния кодекс се провеждат не по-късно от 35 дни преди 

изборния ден. С Решение № 2062 от 16 февруари 2021 г. 

Централната избирателна комисия определи краен срок 22.02.2021 

г., което не е в противоречие с горепосочената разпоредба и е с цел 

да се даде възможност на кандидатите за членове на секционни 

избирателни комисии, които желаят, да бъдат ваксинирани.“  

Това ми е предложението за отговор на така поставения 

въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги,  виждате текста на писмото. Има ли други предложения? 

Ако не, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И едно, уважаеми колеги, което още не 

ми е дадено на хартиен носител, но го видях, че е качено във 

вътрешната мрежа и мисля, че е с бърз срок за отговор. От РИК 19 

молят да им изпратим по най-бързия начин удостоверението за 

назначаване на заместник-председателя на Районната избирателна 

комисия – Русе, Ш. Е. поради изтичащ срок за Бюрото по           

труда – Русе. Председател, с уважение, М. Х. 

Предлагам с придружително  писмо  да изпратим заверено 

копие на удостоверението, изготвено от Централната избирателна 

комисия, на Районната избирателна комисия – Русе, по имейла. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на господин Баханов. Предложението е да бъдат 

изпратени удостоверенията, ако те вече не са изпратени, на 
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Районната избирателна комисия – Русе, с оглед и бързината, с която 

се искат. Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми господин председател, така и 

така сте ми дали думата, правя предложение да се включи в дневния 

ред проект за решение, който е кратък и с който да утвърдим 

образците на отличителните знаци на членовете на секционните 

избирателни комисии в изборния ден в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. Проектът за решение е качен. Той е 

кратък, само табелите са оформени. Така че правя предложение за 

включване на допълнителна точка в дневния ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата  Баханов. Това ще бъде 

точка 1а – Проект на решение относно отличителните знаци. 

Процедура по гласуване за включване на новата точка. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колегата  Стефанова има думата. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-

09-49 от вчера е постъпила докладна записка от финансовия 

контрольор Петранка Семерджиева във връзка с предстоящото 

изпращане на попълнения въпросник и доклад на основание чл. 8, 

ал. 1 от Закона за финансово управление и  контрол в публичния 

сектор. Към докладната записка има в отделен файл въпросник, 

заедно с доклада за състоянието на системите за финансово 
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управление и  контрол за 2020 г. Моля да се запознаете, като се 

предлага със заповед от председателя да се възложи на юрисконсулт 

Желязков да подаде електронно доклада в уеб базирания модул 

„Годишно докладване на Министерството на финансите“. 

Въпросникът е попълнен подробно, заедно с описателна част, 

която аргументира поставените оценки, като са отразени двата 

одита, които са извършени през 2020 г. от Сметната палата и 

Агенцията за държавна финансова инспекция. 

Докладът е в отделен файл към същата преписка във 

вътрешната мрежа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, нека да се запознаем. Да остане за запознаване от страна на 

членовете, за да може в по-късната част на заседанието вече да бъде 

одобрена. 

Минаваме към точка първа а. Колега Баханов, заповядайте. 

 

Точка 1а. Проект на решение относно утвърждаване на 

образци на отличителни знаци на членовете на секционните 

избирателни комисии в изборния ден. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин председател. В 

папката с мои инициали от днешна дата има качен Проект на 

решение за утвърждаване на образци на отличителни знаци на 

членовете на секционните избирателни комисии в изборния ден. 

Моля да погледнете как ще изглеждат отличителните знаци на 

членовете на секционните избирателни комисии за предстоящите 

избори 2021 г. в проекта за решение. И ако нямате предложения за 

изменения, моля да го подложите на гласуване, като отбелязваме в 

точка втора, че ще са същите табели за подвижните секционни 

избирателни комисии, като в отличителния знак ще има само едно 

добавено „П“ и стават ПСИК вместо СИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на решение с образците на отличителните 

знаци. 

Имате ли предложения? Ако не, процедура по гласуване. 
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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, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Номерът на решението е 2107-НС. 

Минаваме към точка втора. Колега Дюкенджиева, 

заповядайте. 

  

Точка 2. Проект на решение относно съставяне, обявяване, 

поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

председател. Уважаеми колеги, това е Проект на решение относно 

съставяне, обявяване, поправка, отпечатване и публикуване на 

избирателните списъци за изборите за народни представители на 4 

април 2021 г. Решението е стандартно. Като всяко решение, което се 

приема по време на избори, то съдържа точки относно съставянето 

на списъците, съответно компетентните органи, съдържание на 

избирателния списък за гласуване, как се отпечатват, обявяват и 

публикуват избирателните списъци, съответно начина на заличаване, 

вписване и дописване в избирателните списъци, отстраняването на 

грешки и непълноти в списъците, както и особености при съставяне 

на избирателните списъци. Нанесени са съответните номера на 

изборните книжа и датите със сроковете, освен сроковете и 

съответните дати, когато изтичат. 

Предложението ми е решението да бъде гледано страница по 

страница, каквато е практиката на комисията. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Дюкенджиева. Във вътрешната 

мрежа в нейната папка е проектът на решение. Проектният номер е 

4544-НС. Предлагам да го гледаме страница… 
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Нека тогава време за запознаване няколко минути за 

колегите, които не са се запознали, след което ще го подложа на 

гласуване, ако няма бележки. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, няма промяна, освен на 

номерата на изборните книжа и датите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, имате  ли предложения? Не виждам. Процедура по гласуване 

на решението. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.  

Колега Дюкенджиева, номерът на решението е 2108-НС. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Нямам други доклади 

в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, давам половин час почивка, за да бъде извършено 

проветряване на залата и съответно да бъде подготвено и писмото. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме  заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

 

Връщаме се към точка пета – доклади по административни 

преписки. Колегата  Стефанова има думата да докладва. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, връщаме се на Докладна 

записка относно изпращане на въпросник и доклад на основание чл. 

8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор. В отделни файлове е публикуван въпросът и докладът на 
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финансовия контрольор. Това, което предлагам да отпадне във 

въпросника, е в т. 45 в обяснителната записка. 

Корекция в доклада в т. 3, първия абзац, последното 

изречение също да отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението, както и корекциите в доклада и във 

формата, която е попълнена. Процедура по гласуване одобряването 

на доклада и на приложените към него въпросник и документи. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Както и предложението да бъде 

изпратен по електронен път в платформата „Годишно докладване на 

Министерството на финансите“ от господин Желязков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте и това 

предложение, и то да бъде гласувано – анблок всичко, двете 

предложения. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.   

В тази точка имате ли друг доклад? Благодаря Ви. 

 

Връщаме се към точка първа – доклади относно машинното 

гласуване. Колега Николов, имате ли готовност? Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, по първа точка от 

дневния ред изпратихме писмо до „Сиела Норма“, което познавате 

много добре, с молба да уточнят в кратък срок, който зададохме, 

възможността им да предоставят в изпълнение на задълженията си 

по договора необходимите, бих казал, бройки специализирани 

устройства за машинно гласуване, документация, изходен код, други 

документи. 

Пристигнал е отговор от страна на „Сиела Норма“, който 

можете да видите в моята папка за днешното  заседание. 
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Подготвил съм отговор, който можете да видите в моята 

папка за днес, който е с приблизително следното съдържание. 

Номерът на отговора е 5305, публикуван е в 16,16 ч. 

„Във връзка с вашето писмо от 18 февруари 2021 г. и с оглед 

изпълнение на уточненото на съвместна среща, проведена на 

12 февруари 2021 г., приемането и предаването на съответни 

специализирани устройства, информационни активи и изходния код, 

необходими за изпълнение на изискванията на чл. 213 от Изборния 

кодекс, да се извърши на 19 февруари 2021 г., молим да уточнете 

кога можете да представите отговор по съществото на поставените 

от нас със съответното писмо от 18 февруари 2021 г. въпроси.“ 

Това е писмото. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Да не се повтарям, защото след малко ще 

започне същата история.  

Организационно: кой докладва преписки по машинното 

гласуване? Кратко и ясно! Трима, един?! Къде се качват 

материалите? Защото след малко ще дойде един, който ще докладва 

нещо, което е качено в някоя си друга папка преди две седмици, и 

така нататък. 

Моля, моля да се уточним кой в крайна сметка ще докладва! 

И ако на някого нещо му е разпределено, да си каже в коя папка е, 

кога е, а не след две седмици да се връщаме с 13 века назад. 

Организационно е! С тази суматоха няма как да продължим, 

уважаеми колеги! Нещо повече, след малко ще се докладват едни 

текстове, зад които стоят 100 страници. Категорично твърдя това! Те 

са 100 страници! Не знам дали сте ги гледали, не знам дали сте 

вниквали, но след малко точно това ще дойде. А после ми се заявява: 

който няма възражения, това е! Че да не гледаме романтични филми, 

на сватба! 

В крайна сметка кой ще докладва тези нещица? Един, втори, 

трети. Но когато се закове, то просто се заковава. А не да се 

изненадваме в някакви си нещица. Защо? Защото сме прибързани, 
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представяш ли си? А осмислени, уважаеми колеги, осмислени ли 

сме?  

В резюме: кой в крайна сметка ще докладва машинното 

гласуване? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: В отговор на въпроса на господин 

Чаушев: всеки един от Работната група „Машинно гласуване“ и не 

само, всеки един член на Централната избирателна комисия може да 

докладва, защото машинното гласуване е въпрос на цялата 

Централната избирателна комисия. И не мисля, че има някакъв хаос, 

прибързване, всичко се извършва своевременно и няма никаква 

пречка да се докладва от различни докладчици, така както са 

разпределени преписките. Това е моят отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаема Йосифова, аз отговор от Вас не 

щях, честно да Ви кажа. И въпросът не е в може ли, или не може, а в 

конкретност: кой в крайна сметка докладва? Ако твърдим за може, 

някакви си модалитети, според българския книжовен език 

„модалитет“ се нарича това „може“, само че „може“ в един момент е 

„разрешавам“, а пък в един момент „може“ означава вероятност. А 

аз пък питам: с тези игрички между двете нещица да престанем! 

Конкретно! Няма вероятност! Кой!? Въпреки че думата е една и 

съща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Отказвам се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, определени преписки са разпределени на отделни 

докладчици в Група „Машинно гласуване“. Така или иначе всеки 

един от тези документи е разпределен и съответно на  ръководителя 

на Група „Машинно гласуване“, както и на цялата група, а 

следователно те трябва да бъдат докладвани и на цялата 
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Централната избирателна комисия за запознаване, тъй като се 

обсъждат след това от Централната избирателна комисия. 

В случая по отношение на това писмо преписката е 

разпределена на колегата Николов, но в рамките на обсъждането в 

работната група, което беше проведено сутринта, са подготвени 

отговори, които са докладвани от Централната избирателна комисия. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все пак има някаква яснота. Но аз 

продължавам да питам във втора производна: може ли преписка, 

разпределена на един член от тъй наречената работна група или 

цялата ЦИК, това не можах да го разбера, но явно има някаква идея, 

да се докладва междувременно от друг член, щото между двамата 

решили да си правят някаква си колаборация? Туй какво правим?! А 

не аз да ровя из целия масив на Централната избирателна комисия, 

за да взема едно становище, за което пък ми се твърди: ако нямаш 

какво да кажеш, млъкни! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев, аз не знам кой така е отговорил и не мога да отговарям за 

това, че някой колега нещо е казал, но така или иначе би трябвало да 

има и съответната папка „Машинно гласуване“, която е извън 

останалите, и в която би трябвало да е качено всичко, свързано с 

машинното гласуване. 

Да, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Твърдя, че след малко господин Войнов 

ще докладва нещо, качено в папка на госпожа Йосифова на 10-и и 

11-и, а в същото време го докладва той. Точно този момент исках да 

изясня! Кой в крайна сметка докладва нещичко си и да не ме връща, 

както казах, 13 месеца назад! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Разбирам Ви, 

господин Чаушев. Надявам се, че няма да се връщаме 13 века назад 

или каквото и да е, а да може да бъдат обсъдени съответните 

документи и това, което ние ще отговорим. 

Заповядайте, господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Да продължим да обсъждаме текстовете, 

защото след малко ще се докладва нещо, което няма текст. Това 

искам да кажа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пак ли ще си вдигаме ръчичките? Това е 

друго! Само че аз попитах нещо съвсем простичко: ако на някого 

нещо му е разпределено, той може ли да го преразпредели на човек 

от „Машинно гласуване“? Това е! Нищо повече! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако някой 

колега му е разпределено като докладчик, би трябвало 

преразпределянето да бъде направено от председателя или от този, 

който председателства. Да! Добре. 

Връщаме се към текста на  писмото, подготвено от господин 

Николов. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Предлагам, след „19.02.2021 г., петък“ да 

сложим точка. Следващо изречение: „Уточнете кога ще представите 

отговор по същество…“, и до края. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По текста на 

писмото колегата Цанева направи предложение. Господин Николов? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Подкрепям предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други 

предложения по текста има ли, колеги? Ако не, процедура по 

гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – 1 (Севинч Солакова).   

Господин Войнов, ще докладвате ли? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми 

колеги, връщам на доклад писмото с вх. № ЦИК-06-6-30 от 10 



 27 

февруари 2021 г. Както казах, то се намира в папката на колежката 

Йосифова от 10 февруари 2021 г. Това е встъпителен доклад от 

„Сиела Норма“. В доклада са посочени отговорните лица от „Сиела 

Норма“ с техните телефони и имейли, предложени са начини за 

комуникация между възложителя и изпълнителя, в това число 

документацията, която следва да бъде подписана. Показани са 

основните рискове при изпълнението на проекта, които са 

идентифицирани от изпълнителя. Описани са процесите по 

управление на качеството и мерките за управление и контрол на 

качеството на софтуерната разработка. Накрая докладът завършва с 

план-график за изпълнение на проекта. 

Този встъпителен доклад беше разгледан в Работна група 

„Машинно гласуване“. Колегите не направиха предложения по него. 

Така че предлагам да го обсъдим. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: А, да го обсъдим! 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само преди това искам да взема 

думата организационно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да, благодаря. Моето 

предложение ще бъде следното: в деловодството, ако трябва, в 

администрацията ли, да се събира на отделно място цялата 

кореспонденция, имаща отношение към „Сиела Норма“, към 

машинното гласуване. Ако трябва, копие да се прави – на едно 

място. 

Във вътрешната мрежа в „Машинно гласуване“, като се 

вкарват писмата, да не са само с входящи номера, ами както правим 

проект за еди-какво си, така и тук да бъде. Нека да ги има входящите 

номера, но да е описано кратко примерно писмо от еди-кой си и 

предмета. За да можем всички да се ориентираме ясно в това, за 

което става дума, и по всяко време да имаме достъп до всички тези 

писма, документи, които са важни.  

Ето сега, в момента ще обсъждаме доклад, който сме гледали 

пет човека в работната група, а пък ще искаме от другите колеги, 
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които не са запознати с всичкото това нещо, което ние сме видели 

тогава, да изразяват становище евентуално. 

Така че чисто организационно е предложението ми и мисля, 

че и колегата Чаушев имаше това нещо предвид при предишното си 

изказване. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Искам да кажа нещо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Както видяхте, уважаеми колеги, точно 

това, за което говорих. Една папка, вътрешно преразпределение, 

трябва да търсим от едната в другата. На всичкото отгоре, както 

казах, тези страници са около стотина, колкото и да ви е странно. И 

хич не са маловажни. И сега да ви кажа защо не са маловажни, преди 

да говорим приказки. Аз не знам какво сте обсъждали. 

Писмо от Веселин Тодоров – изпълнителен директор и така 

нататък. Вижте как завършва това писмо, ако го виждате. Не го 

виждате, защото не го четете. И няма и как да го видите! 

Пише: „Изпращам ви това във връзка, в изпълнение на моите 

дейности по договора.“ Тъй де! Ето ти го! 

Датата! А аз одобря ли това нещо, значи одобрявам едни 

други нещица. Ей сега след малко ще отворя и другите приказки. И 

не е просто така, уважаеми колеги, че има един отрицателен герой, 

който се чуди как да създава пречки на Централната избирателна 

комисия. Само че този отрицателен герой чете, май. А не: бързо, 

бързо, бързо! 

„Може и зло да творя, ама то добро излиза“ – Фауст, Гьоте. 

За Мефистофел, разбира се. 

С една дума, предлагам все пак да се запознаете досконално, 

а не да проектирате отрицателни енергии към мен. Това е! 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако обсъждаме доклада, само да 

кажа, поне моето мнение е такова, че, първо, в договора ни никъде 

няма запис да се представя встъпителен доклад. Няма!  

След това тяхната интерпретация, че те го представят в 

изпълнение на договора, си е чисто тяхна интерпретация. Сроковете, 
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отговорниците – всичко, което са описали вътре, си е тяхното 

виждане, така както гледам, как да изпълняват задълженията си. Но 

това си е техен проблем. Ние според мен не бива да одобряваме и 

няма място да одобряваме такъв встъпителен доклад. Аз дори не 

виждам защо да им се праща писмо в този смисъл. Просто приемаме, 

че така са решили да изпълняват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, госпожа 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, не съм убедена, че може да 

остане за сведение. Ако има различно възприемане на „Сиела 

Норма“ по отношение изпълнението на договора, и ние го 

разглеждаме, работната група го е разглеждала, влиза в дневния ред, 

винаги могат да се позоват, че не сме имали бележки. 

За краткото време, тъй като от 10-и до 18-и този доклад не е 

станал достояние на цялата Централна избирателна комисия, а явно 

е обсъждан в работната група, но не чувам от работната група 

основни тези, които са поставени във встъпителния доклад, как да се 

интерпретират. 

Аз например имам въпроси по отношение на това кои са 

екипите по проекта. Много интересно ми се представя решението на 

проблемите между  изпълнител и възложител по този договор. 

Точно защото машинното гласуване е на цялата Централна 

избирателна комисия, има доста неща, които не следват в една 

стройна последователност. Включително срещите, които 

провеждаме, водят до този извод – че има различни становища, 

изразявани на различни срещи, и няма сигурност, че последното 

изразено становище е окончателно и категорично.  

А ето в този случай, поставям въпроса: „първото ниво на 

ескалация на нерешените проблеми е към ръководителите на 

проекта от страна на възложителя и изпълнителя“ – пише във 

встъпителния доклад. „Ако проблемът не се разреши на първо ниво, 

се отнася на следващото ниво на ескалация към представляващите 

лица за възложителя и изпълнителя.“ 
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Преди малко и от ръководителя на Работна група „Машинно 

гласуване“ чух, че машинното гласуване е отговорност на цялата 

Централна избирателна комисия. Някъде да виждате Централна 

избирателна комисия? 

Ще помоля работната група, след като са обсъдили целия 

този встъпителен доклад, да чуем становището кои са тези екипи по 

проекта, кои са  ръководителите на проекта и как разбираме 

решаването на тези проблеми, възникнали при изпълнението на 

договора между Централната избирателна комисия като възложител 

и „Сиела Норма“ като изпълнител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Иванова, след което… Освен ако не е за реплика? 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Само да уточня, че аз съм го докладвала 

на 10 февруари 2021 г. за запознаване, именно с оглед проблемите, 

които се поставят, и също така смятам, че тяхното изложение в 

случая няма отношение по нашата позиция и това, което е записано 

в договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата  

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз се запознах по-

подробно с предложения ни встъпителен доклад. Категорично 

считам, че същият не следва да бъде оставен за сведение или пък че 

Централната избирателна комисия не следва да изразява някакви 

становища по него. 

Отделен е въпросът какво ще бъде това становище. Лично аз 

считам, че ние по повод депозирания в Централната избирателна 

комисия встъпителен доклад ясно и категорично следва да заявим, 

че представянето на такъв от страна на изпълнителя не е предвидено 

в договора, поради което и цялото му съдържание няма никакво 

отношение към изпълнението на задълженията на изпълнителя. 

Да, няма отношение. Трябва да реагираме, защото, ако 

обърнете почти към края – подробният план за изпълнение на 

проекта, който те залагат, говори за провеждане на регулярни срещи 

с представители на възложителя, говори за сформиране на екип за 
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управление и изпълнение, и то със срокове, които отдавна са 

изтекли. Говори за инсталиране на софтуер, за доставка, за 

подготовка на комплект за машина със смарт карти и така нататък. 

Според мен ние трябва да изразим ясно и категорично 

становище, че този доклад е правно ирелевантен, той просто няма 

нищо общо със сключения помежду ни договор, в който ясно е 

разписано как следва и се отчита приемането на изпълнението на 

задълженията от страна на изпълнителя по договора. 

Не знам дали трябва да се изпише точно с тези думи, но аз 

лично смятам, че ние трябва да реагираме по някакъв начин по този 

встъпителен доклад и това ми се струва най-доброто предвид 

неговото съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Арнаудов, след което колегата Чаушев. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Както се каза, този доклад не е по 

договора, не е предвиден в договора и не е искан от Централната 

избирателна комисия. Той по никакъв начин не обвързва 

Централната избирателна комисия и аз не виждам защо е тази 

паника какво пише в него. 

Това е един вътрешен документ на изпълнителя. Той може да 

си се съобразява с него и това не касае Централната избирателна 

комисия по никакъв начин. Както виждате, отдолу не ни е 

представен за подпис, не ни е представен за приемане. Нищо! Той 

наистина е само за сведение. Това си е вътрешно-организационен 

документ на изпълнителя и не обвързва и не засяга Централната 

избирателна комисия. Представили са ни го наистина за сведение. И 

аз не виждам какво отношение ще вземем по нещо, което го няма в 

договора и което не сме поискали. Какво отношение да вземем, 

какво да им кажем? 

Ами защо го разглеждаме, и аз това питам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вече започнах да споделям общата насока 

на разсъждения, за която и започнах още в началната ми реакция за 
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запознаване. Само искам да ви дам още аргументи. Ако видите, 

господата изпълнители на страница 11 ми заявяват, че трябвало да 

ангажираме експерти за провеждане на дистанционни обучения, 

обърнете  внимание. Да, дистанционни обучения, които да се 

провеждат на живо в електронна среда. 

Колеги, машината е пипане на копчета, няма как да стане 

каквото и да е дистанционно! Пък и тестове да провеждаме! Кога? В 

ковид обстановка ли, що ли? Показва не нещо друго, а 

несъстоятелността на този текст, който се представя в Централната 

избирателна комисия със сложни словоформи от рода на: аз ви го 

давам във връзка с изпълнение на договора. Той хубаво го дава, само 

че ми дава, видите ли, и графици, които отдавна са изтекли. 

Точно за тези нещица говоря да бъдем внимателни, а не: 

бързо, бързо, бързо! Толкова! 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Както казах, това не е обвързващо за 

Централната избирателна комисия. Те могат да си пишат вътре 

каквото си искат. Ние не поемаме задължения, това не е свързано с 

договора, не е поискано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега  

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Напълно съм съгласна с казаното от 

колегата Арнаудов, че това не ангажира по никакъв начин 

Централната избирателна комисия, но имайки предвид 

заключението на този встъпителен доклад, който звучи по следния 

начин, че: „националният встъпителен доклад напълно покрива 

изискванията на договора и техническото задание на възложителя“, 

аз считам категорично, че ние трябва да изразим писмено 

становище, че такъв встъпителен доклад не е предвиден в договора и 

че Централната избирателна комисия не се счита обвързана с 

разписаното в този встъпителен доклад. Нещо в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, аз съм на мнение, че ние 

категорично трябва да изразим становище по този доклад, още 
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повече в светлината на днешните събития. Значи докладът ни е 

представен на 10 февруари 2021 г., тоест преди доста време. Няма 

пречка и днес да изразим становище – кратко, стегнато, с две 

изречения. Обсъждаме го днес на  заседание на комисията, но видно 

от съдържанието като текст на страница 2, както и от самите 

текстове, тук не става дума само за някакъв информационен 

документ, с който да ни информират кои са отговорните лица и 

екипи и как ще си комуникираме. 

На мен също ми направи впечатление казаното вече от 

колегата  Иванова – т. 3 от заключението на страница 16, последна: 

„Настоящият встъпителен доклад напълно покрива изискванията на 

договора и техническото задание на възложителя.“ 

От тази гледна точка смятам, че трябва да бъдем по-

консервативни и да отбележим в това писмо, че не просто не се 

следва по договор представянето на такъв доклад, защото то 

очевидно след като има встъпителен, идеята е да има и последващи 

доклади, от една страна, но и на второ място да подчертаем, че 

всъщност този доклад е ирелевантен с оглед на изпълнението на 

договора. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм с това, което казаха колегите, 

и предлагам да изготвя едно писмо със следния текст:  

„Във връзка с ваше писмо с входящ номер еди-кой си ви 

уведомяваме, че в Договор № 1 от еди-коя си дата не е заложено 

изготвяне на встъпителен доклад от изпълнителя и този доклад по 

никакъв начин не обвързва Централната избирателна комисия.“ 

Добре. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Само към това, което предложи 

колегата Войнов, да кажа: „Не е предвидено изготвяне на 

встъпителен или какъвто и да било последващ доклад  по договора.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам да 

гласуваме, така както е направено предложението. Колеги, чухте 

предложението, процедура по гласуване. 

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

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

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Да, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

следващата преписка по машинното гласуване. Тук обаче ще трябва 

да имаме становище, тъй като се поставят важни неща. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-37 от 11.02.2021 г. 

Това писмо се намира в папката на колегата Йосифова от дата 11 

февруари 2021 г., в подпапка „Сиела Норма“. 

Както стана ясно,  писмото е от „Сиела Норма“ и с него ни 

изпращат за съгласуване и одобрение материали, свързани с 

изпълнение на Договор № 1 от 6 февруари 2021 г. Освен това искат 

да получат информация относно секциите, в които ще бъде 

проведено машинно гласуване. Материалите, които ни изпращат за 

съгласуване и одобрение, са: първо, избирателна кутия, в която ще 

се поставят разписките от извършеното машинно гласуване; второ, 

плакат за всяка секция, която да информира избирателя за начините 

за машинно гласуване; трето, информационна брошура  за членовете 

на секционните избирателни комисии; четвърто, протокол за 

предаване и съответно приемане на машините за гласуване от 

„Сиела Норма“ на секционната избирателна комисия в деня преди 

изборите и от секционната избирателна комисия на „Сиела Норма“ 

след приключване на изборния ден; пето, протокол за указана 

техническа помощ; и шесто, образец на бадж, който да носят 

техниците. 

Тези материали бяха обсъдени на Работна група „Машинно 

гласуване“. По някои от тях имаме забележки, които ще ви 

докладвам, като разгледаме материалите един по един. И затова 

предлагам да се гледат един по един. 
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Първият материал, вие го виждате, той е кутията за 

отрязъците, с разписките от машинното гласуване. По него 

комисията няма забележки. Ако има някакви други становища? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имате ли го пред себе си? Само питам. 

Много добре. Сега, ако го имате пред себе си, моля да видите 

техниката, която се разиграва тук. 

Значи имаме едно писмо по имейлче, Централната 

избирателна комисия не знам какво си – 06-6-37 от 11.02.2021 г. 

Текстът е за съгласуване и одобрение на приложените от нас 

материали, свързани с изпълнение на Договор № 1. Нали така? 

И виждате едни пет-шест парчета. Обаче обърнете  внимание 

горе за един документ, който е Ръководство за работа в секционните 

избирателни комисии в размер на около 60 страници. Не знам дали 

го виждате или го имате. Не, не, горе текстът. Да го разпечатам ли? 

Ето тук горе пише: pdf материали rar. Ето този материал rar е 

интересен. И той, както ви казах, е от 60 страници. 

Да, не сте го гледали, обаче започваме да одобряваме с общи 

текстчета. Не, не, това ръководство ще рефлектира в информационна 

брошура, която кой знае защо е онасловена по същия начин. 

„Ръководство за членовете на ЦИК“ е онасловена въпросната ви 

информационна брошура. Само че според текста това е 

информационна брошура, нали така? А горе какво ви пише, бе, 

уважаеми? Тъй! А ръководството е, както ви казах, 60 страници, 

някъде другаде замотано. Така че внимателно в изказа и четете! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега  

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Обръщам  внимание, че преди да се иска 

съгласуването и одобрението на представените материали горе в 

болдвания текст те поставят и искания във връзка със секциите, в 

които ще се провежда машинното гласуване, и чакат отговор на този 

въпрос. 

Значи в  писмото трябва да има и няколко думи в отговор на 

този поставен въпрос. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Значи аз пак обръщам внимание: в това 

писмо искат конкретен отговор. За съгласуване, първо, макет на 

избирателна урна, която се предоставя на членовете на секционните 

комисии, където се поставят от избирателите разписките от 

извършеното машинно гласуване, с размери; второ, плакат формат 

А3, който да бъде разположен във всяка една избирателна секция и 

да информира обществеността за възможността да гласува машинно, 

както и предоставя кратка нагледна информация за стъпките, които 

трябва да направят избирателите, за да гласуват машинно. Това е 

един лист. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: А кой е той в преписката ми е много 

интересно. Кой е той? Това ли е? Добре. А те вързани ли са с 

другия? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не е вързано. Ето следващото: 

информационна брошура формат А5, един лист пак, която да бъде 

представена на членовете на секционните избирателни комисии, 

която съдържа кратка нагледна информация за основните стъпки, 

които те трябва да извършат с машината, за да стартират изборния 

процес и да го приключат. 

Четвърто, протоколи, това са два протокола, пак по един 

лист, които да бъдат подписани в събота при доставката на 

машината в СИК и съответно в неделя – при предаване обратно на 

машината. 

И последното, образец на бадж, който да носят техниците. 

В това писмо ни искат тези материали за съгласуване. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Истина е точно тази неяснота, за която 

говоря. Имаме ли за одобряване Доклад за оказана техническа 

помощ, който е в моята преписка? Имаме ли протоколи за приемане 

и така нататък? Имаме ли ги? Защо са тук? Еми, това е еми.  

Според мен някакъв си Доклад за оказана техническа помощ 

е ужасяващ. Категорично! Това е ужасяващ документ! Протоколите 
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трябва да се пооправят. Макар че са по старите, тук трябва да има 

според мен допълнителни пликове, но това е друга тема. 

Мисълта ми е, показвам техника на взаимоотношения. 

Пишем едно, правим друго, после пишем опровержение дали било в 

18-тата минута или в 38-та, май. Хем го видяхте! Май, господин 

Николов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, във връзка с качването на екстрактнатите файлове от папката 

rar, давам 15 минути почивка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Продължаваме с точка 6 от дневния ред. 

Колега, Ганчева, заповядайте. 

 

Точка 6 Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. 

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, 

докладвам НС-04-01-8-18 от 17.02.2021 г., като приложено са ни 

изпратени грами. Моля да се запознаете, те се обобщават в 

съответната папка и при взимане на съответните решения от ЦИК 

ще ги обсъдим с оглед информацията. 

Докладвам НС-04-01-9-7 от 17.02.2021 г. – съгласие, които 

регулярно пристигат от Министерство на външните работи. Те се 

обобщават в съответните папки във вътрешната мрежа и са на 

разположение на всички.  

Докладвам НС-22-227 от 14.02.2021 г.: „Здравейте, аз съм А. 

Л. …“, онлайн е направила заявление за гласуване в                   

секция извън страната“: „…, но съм сгрешила града в Германия. 

Мога ли да променя заявлението си. Благодаря“. Предлагам писмо 

до лицето, че въпреки, че е гласувало към момента не предвиждаме 

промяна на мястото. Нашата система няма такава функционалност, 

знаете. Аз лично не предлагам да бъде направена такава смяна. Да 
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отговорим с традиционния отговор на лицето, че дори и да е избрала 

друго място в изборния ден може да гласува, където има разкрита 

избирателна секция в удобно за нея място, като попълни декларация 

№ 22 пред СИК. 

Предлагам този отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева,  Кристина Стефанова, ); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-22-244 

от 16.02.2021 г., предложение от г-н Р. М., видно от имейла,                

който ни предлага се обединят няколко места, които са със 

съответните наименования, съобразно доклада ми – Лондон – 

Стратфорд, някъде близо до станция „Стратфорд“ става въпрос.  

Работната група, въз основа на протоколно решение сме 

обединили големи и малки букви за Стратфорд Лондон съобразно и 

доклада, но по отношение на място, някъде близо до станция 

„Стратфорд“ предлагам за становище от колегите от Министерство 

на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Силвия Стойчева, Емил 

Войнов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова, Севинч 

Солакова); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от г-жа 

А., която сочи, че е подала заявление за гласуване във 
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Великобритания, не може да открие имейла, който го потвърждава. 

Опитва се да подаде ново заявление, съобщава и че има заявление, 

вече подадено с нейното ЕГН: „Може ли да ми кажете кога ще 

получа имейла?“. За проверка от сътрудниците дали се съдържа в 

списъка на потвърдените и ако е така – да отговорим, че след като е 

подала заявление то тя е попаднала в съответния списък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Силвия 

Стойчева, Емил Войнов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, Севинч Солакова); 

против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам НС-00-83-1 от 

16.02.2021 г. – извършена проверка, информация. Заявителят вече 

има успешно подадено заявление. 

Във вътрешната мрежа има обособена папка във връзка с 

входяща и изходяща кореспонденция по извършваните проверки. За 

запознаване от членовете на ЦИК. 

Аналогичен доклад е и НС-00-70 от 13.02.2021 г. от 

извършена проверка. 

Колеги, докладвам писмо НС-22-261 от 102.2021 г. Това е 

писмо отново от господин М. Припомням, той ни беше писал и       

го докладвах преди малко по отношение на „Стратфорд“ – Лондон, 

само че с малки и с големи букви. Вече очевидно е видял, че е 

направено това обединение на малките и на големите букви на 

местата, които са изписани и отново иска някъде близо до станция 

„Стратфорд“. За сведение предвид протоколното ни решение да 

поискаме становище в тази част от Министерство на външните 

работи.  

Колеги, докладвам НС-22-263 от 17.02.2021 г., госпожа Н. С. 

ни   прилага        скриншот       на         дублирана секция,              
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според нея, за коректност. Това всъщност е място, което, както 

заявителите са го посочили – Boston/Billerica, Massachusetts трябва 

да е името на секцията, сочи тя и иска да се обединят две секции. 

Става въпрос за места все още, затова предлагам за становище от 

Министерство на външните работи по предложението на госпожа    

С . 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, 

Севинч Солакова); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля да се запознаете с 

преписка НС-04-01-51 от 17.02.2021 г. – становище от Министерство 

на външните работи по отношение на изписването на места в 

Германия и да ги обсъдим на работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Ганчева. Такава работна група ще направим в понеделник. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх.№ НС-22-202 

от 12.02.2021 г. Колеги, отново ни пише г-жа Р. Л.                

Припомням, че ние с наш изходящ номер от 12.02.2021 г. 

изпратихме нейното писмо, с което ни сезира, че има нарушение на 

личните данни с оглед публикуването на списъците с потвърдените 

и непотвърдените заявления на страницата на Комисията. За 

становище от компетентния орган.  

Тя отново ни пише, като иска и отстраняване незабавно 

нейното и посочва, че и на дъщеря й, заради сериозен риск за 

личната им сигурност. Сочи името на дъщеря си и съответните 

места.  

Предлагам да изпратим до Комисията за защита на личните 

данни с молба за становище в спешен порядък и с оглед искането, с 
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копие до лицето, във връзка с предходно наше писмо, като ние си 

изпълняваме задължението по Изборен кодекс с оглед 

публикуването и визуализирането на лицата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, 

Севинч Солакова); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с писмо от Министерство 

на външните работи ни сезират за проблема за гласуването с изтекли 

документи за промените в Закона за мерките. Поставени са 

проблемите за преодоляване на последиците с влизането в сила на 

закона. Предлагам, вх. № НС-04-01-39 и № 04-01-39-40 от 16.02.2021 

г. съдържащата се в тях информация да бъде обсъдена на работна 

група с оглед принципното решение на ЦИК за гласуване с изтекли 

документи, което беше обсъждано няколко пъти вече, че ще излезем 

с такова.  

Такъв аналогичен доклад е и № НС-00-84 от 16.02.2021 г., 

като предлагам да ги разгледаме в цялост на работна група. Имаме и 

от предходни заседания аналогични доклади. След излизане с 

принципна позиция ще се удовлетворят всички преписки с 

обективираните искания в тях. 

Докладвам НС-23-18 от 18.02.2021 г. – писмо, ние сме в 

копие. Писмото е адресирано до г-н Иван Найденов, в качеството му 

на постоянен секретар на Работна група „Избори 2021“, това е преди 

промяната на ръководителя на работната група. Господин Д.          

И., който се сочи за представител на мрежата на изборни 

доброволци в чужбина призовава Министерство на външните работи 

да се разпореди на председателя на работната група да спазват 

Изборния кодекс, чл. 13, ал. 3, като публикуват незабавно на 
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интернет страницата си информация за вече направените 

предложения за местоположение на изборните секции, съгласно 

законовия текст. С цел прегледност предлагат информацията за 

всички ДКП-та да бъде обобщавана на едно място и да бъде 

публикувана в рубрика „Избори“ на страницата на Министерство на 

вътрешните работи, както и да бъде осъвременявана информацията. 

Докладвам го за сведение и запознаване на членовете на 

ЦИК. 

С вх. № НС-00-96 от 18.02.2021 г. – преписка, с която ни 

информират, че нашето протоколно решение по отношение на 

обединяване на местата в Сингапур, е изпълнено.  

Докладвам вх. № НС-00-97 от 18.02.2021 г. Това е доклада, 

който поискахме във връзка с нашата електронна форма-заявление 

за гласуване извън страната, именно визуализацията на списъка на 

непотвърдените заявления за типологичните причини за 

непотвърдените заявления. Предлагам и него на работна група. 

С НС-00-98 и НС-00-99 са изпълнени протоколни решения на 

Комисията и са извършени проверките, които сме поискали. Те се 

обобщават в съответната папка.  

Колеги, докладвам НС-00-100 от 18.02.2021 г. – лице ни пита 

може ли да гласува на друго място, не на това, на което си е 

направило регистрацията. Предлагам стандартния отговор до 

лицето, който му казва, че може след подаване на декларация в 

удобно за него място, където има разкрита избирателна секция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Ганчева.  

Процедура по гласуване.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Емил 

Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова, Севинч Солакова); 

против – няма. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам преписки с вх. № 

НС-22-148-1 от 18.02.2021 г. и НС-22-62-1 от 18.02.2021 г. за 

извършване на проверка с оглед на това, че лицата имат затруднения 

при подаване на заявленията за гласуване извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-185-2 от 

18.02.2021 г. Госпожа Р. Т. Г.    ни    е   сезирала              

първоначално с писмо и казва, че не може да си подаде заявление за 

гласуване в чужбина. След извършена проверка ние сме установили, 

че причината за това е, че името се изписва по съответния начин, 

излиза грешка и несъвпадение с Национална база данни „Население“ 

и тя казва, че е била регистрирана във всички системи, нямаме право 

да я лишаваме. С оглед на съдействие на лицето аз предлагам цялата 

преписка – на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, ГД „ГРАО“, с копие до лицето. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Ганчева.  

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова); против – няма. 

Благодаря, госпожо Ганчева. 
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Минаваме към точка първа „Доклад относно машинното 

гласуване“. 

Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 1. Доклад относно машинното гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.  

Докладвам писмо с вх. ЦИК-06-6-37 от 11.02.2021 г. 

Припомням, писмото е от „Сиела Норма“ и с него ни изпращат за 

съгласуване и одобрение материали, свързани с изпълнение на 

Договор № 1 от 06.02.2021 г. След обсъждане предлагам да приемем 

макета за кутия за разписките за машинното гласуване и баджа, 

който да носят техниците, а останалите материали ще бъда т 

обсъдени от Централната избирателна комисия на по-късен етап. В 

този смисъл да се изготви едно писмо до „Сиела Норма“ и да ги 

уведомим за това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладва ви още едно писмо с вх. № ЦИК-

06-6-40 от 12.02.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ и с него 

потвърждават готовност да предоставят изходния код – 4 броя 

специализирани устройства за машинно гласуване и информационни 

активи на 12.02.2021 г. в 15.00 часа. Към писмото прилагат 

предложение за приемо-предавателни протоколи и предложение за 

изпълнение на поръчката. Уточняват се, СМАРТ картите ще 

предоставят след предоставяне на картите от доставчика към тях, а 

флаш памети, съдържащи приложния софтуер – след като получат 

информация за секциите и бюлетините. Както е известно на 
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12.02.2021 г. не беше предаден изходният код и машините, поради 

което докладвам това писмо за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, че ще гласувам за това писмо, 

то е в изпълнение на онова нещо, което е съществено по този 

договор, защото този сорс код ще ни бъде необходим и то 

задължително необходим за програмиране на следващите избори – 

бюлетините за президентски избори. Да, точно това е.  

Но, освен това, доколкото сме в процес на сертификация, не 

знам тези машини с какви съпътстващи устройства ще идват? Нещо 

повече, ние вчера или завчера изпратихме едно писмо до 

изпълнителя да даде едни документи именно по искане на тримата 

сертификатори, да ги наречем така. Каква е съдбата на тези 

документи към настоящия момент? Добре е, когато вземаме решение 

на парче да си знаем и близките хоризонти. А близките хоризонти са 

тъкмо тези. Кой, при какви условия, с какъв обхват, колко машини, 

приложен софтуер, демо вариант, ще извърши сертификацията, с 

който документ да гарантира адекватността на машините или по 

тяхна терминология – съответствие за нещо си? Колеги, да държим и 

хоризонтите, които са пред нас. 

Освен това предлагам, ако не са го изпратили още, да им 

напомним, че трябва да изпълнят и някои други работи. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Вчера беше препратено това писмо на 

изпълнителя, все още нямаме отговор. Изпратили сме го 

своевременно с тези искания, които иска Държавна агенция 

„Електронно управление“ във връзка с удостоверяване на 

съответствието. Казали сме им незабавно да ги предадат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Йосифова. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само искам да уточня този момент, с 

разтакаване и на парче, че тези машини не са необходими на ЦИК, 
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тези необходими машини са именно на сертификаторите ни и без 

тези документи аз не знам какво ще предаваме на 12-ти. А пък вие 

решавайте каквото щете. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в моя папка от днес можете да 

се запознаете с писмо – ЦИК-06-6-49 от 18.02.2021 г. – молба за 

интервю от „България Он Ер“. Биха искали да запишат Веселин 

Тодоров – изпълнителен директор на „Сиела Норма“ във връзка със 

съхранението на машините за гласуване и сертифицирането им.  

Предлагам за сведение това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Има ли друго предложение? Няма. 

Преминаваме към точка седма – доклади относно жалби, 

сигнали и дела. 

Колега Бойкинова. 

 

Точка 7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се 

намира една таблица за насрочени дела за периода 22.02.2021 г. – 

19.03.2021 г., тъй като пристигат постоянно призовки. За да не ви ги 

докладвам една по една, можете да ги видите в таблицата за 

насрочените дела. По точка 2 – дело 13172 ви моля да упълномощим 

юрисконсулта Желязков за явяване в Административен съд – София-

град. Делото е насрочено за 26.02.2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова); против – няма. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка 

трябва да са качени пет определения, те са с един и същи диспозитив 
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– оставя без разглеждане жалбата на ПП „Атака“, представлявана от 

Волен Сидеров срещу решение на Централната избирателна комисия 

за назначаване на районни избирателни комисии. Също така оставя 

без разглеждане и жалбата от Коалиция „Обединени патриоти-

НФСБ-Атака и ВМРО“. Без разглеждане се оставя жалбата на ПП 

„Атака“, тъй като тя самостоятелно не участва в консултациите за 

назначаване на районни избирателни комисии, тъй като е в състава 

на коалиция и съответно няма правен интерес да обжалва решенията 

за назначаване на районни избирателни комисии, тъй като няма 

право на участие в районните избирателни комисии. Такова право 

има само коалицията.  

По жалбата, подадена от Коалиция „Обединени патриоти“ 

делото е прекратено, жалбата е оставена без разглеждане, тъй като е 

оттеглена от другите двама представляващи коалицията. Тъй като 

коалицията се представлява от тримата заедно и поотделно всеки 

един от тях може да подава жалби, както и да оттегля същите.  

Получих съобщение от Върховния административен съд, че 

утре имаме насрочени 12 дела, няма да се гледат в открити 

заседания, най-вероятно и те са прекратени на същото основание.  

Но, това, което искам да ви кажа е, че съм доволна не толкова 

от тези определения, а от това, че според мен за първи път при 

назначаване на районни избирателни комисии ние нямаме жалби по 

същество за съставите на районните избирателни комисии, тъй като 

тези жалби бяха против разбирателството на коалиционните 

партньори в коалицията, те не бяха по съществото за назначаване на 

районни избирателни комисии. От 2014 г., смея да твърдя, че за 

първи път няма нито една жалба за назначаване съставите на 

районни избирателни комисии.  

Докладвам ви ги за сведение. Най-вероятно утре ще 

пристигнат и другите определения. С това мисля, че се справихме 

много добре по назначаване на съставите на РИК, въпреки 

вътрешните противоречия на коалиционните партньори. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

продължаваме с точка осма – доклад относно разяснителна 

кампания. 

 

Точка 8. Доклад относно разяснителна кампания. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа има 

публикувани два проекта за банери, текст за клип 2 – за хората с 

увреждания и текст за гласуване извън страната – това е 

информационният материал, който е до 2 минути. 

Банерите. Първият, който е хоризонтален, се опитах да се 

използва същия цвят от нашата страница, може би от него ще 

остане, специално за нас, иначе за публичното пространство ще 

остане логото на ЦИК, интернет адреса и разяснителна кампания, 

защото е и малко мястото. 

Разяснителна кампания, ми се струва, че е голям шрифтът, 

може би да го намалим.  

На клипчетата ще сложим COVID мерките.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Бих предложил 

шрифтът да е по-малък, като дори това, което е „Централна 

избирателна комисия“ не можем ли малко по-голямо да го 

направим? 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Можем.  

На въпроса за слогъна, избрахме го, когато избирахме 

изпълнителя. 

Двата варианти са като варианти, ще направим корекция, ще 

увеличим „ЦИК“ и ще намалим „разяснителна кампания“. 

Хоризонталният ще бъде на нашата страница, ще замени отгоре, 

преди да почне секцията за парламентарните, това, което е сега с 

химикалката и трибагреника. Както всеки път го правим. 

Тикчето е с бяло, за да може да откроява, че това е тикче за 

бюлетината, а отстрани – за да не отвлича вниманието, затова го е 

направил сливащо се, за да може да се насочва погледа към урната и 

бюлетината. Идеята е, като погледне зрителят, акцентът да е върху 

бюлетината и гласуването. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във 

вертикалния да си остане така, защото може да излезе като 

стилизирана форма на машината, обаче от банера, който е 

хоризонталният да се обърне наобратно и по този начин имаме 

двете. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да започва отдолу нагоре. 

Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И обърнем 

образа.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да, дългата част да е така. 

Добре, обръщаме го, увеличаваме шрифта на логото на ЦИК, 

разяснителна я намаляваме.  

Да гледаме текстовете – текста за гласуване извън страната. 

На гласуване извън страната, ако искате второто изречение 

може да отпадне, ако смятате, че е прекалено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да се оттегли разглеждането 

на този клип – гласуване извън страната, защото не сме решили 

главния въпрос – как, с какъв документ гражданите ще могат да 

гласуват. Когато решим, имаме работна група на 12-ти, предполагам 

на 13-ти ще вземем решение, няма проблем.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Има ли възможност документът да 

отпадне, защото касае деня на изборите? 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз съм го написала най-накрая. 

Може този абзац да го няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не абзац само, те са няколко абзаца. 

Ако срокът на валидност, това първо не е и вярно. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Това от писмото на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството го 

преписах. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Имаме закон все пак, който 

изпълняваме. 
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Вариантът е или да го направим, 

за да може да се пусне преди 9-ти март, да включим заявленията, 

или … 

Кога ще обсъждаме валидността на личната карта, 

понеделник ли? 

Относно клипа. Колеги, предлагам в първото изречение да 

добавим „могат да подадат заявление в електронен или хартиен 

вариант до общинската администрация“ като допълнение в текста за 

клип. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вариант е 

„хартиен носител“, „хартиено заявление“, защото „хартиен 

вариант“…? 

Колеги, да остане така: да могат да подадат заявление до 

общинската администрация, без да определяме в какъв вид. Могат 

да подадат електронно заявление, ако страницата на общината 

позволява това или на хартиен носител.  

Колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Задължение на общините и кметовете е да 

си осигурят електронна форма на и за подаване на заявление. Едни 

кметове го правят, други не го правят. Но това не е проблем на ЦИК. 

Централната избирателна комисия може би е добре да напише едно 

окръжно до кметовете в крайна сметка да си изпълняват закона и да 

организират електронното заявление така, като е в закона. Толкова 

по същество. Но няма какво в крайна сметка да търсят по нашата 

страница, каква информация могат да намерят на нашата страница? 

Става въпрос за попълване на електронна форма, която 

съществува или не съществува. Какво, през моята ли страница ли ще 

я попълнят!? Става въпрос за действия, а не за текстове и 

препращане от едното в другото и тотално да ошашавим 

гражданите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, колеги, 

да добавим, че могат да подадат електронно заявление, ако 

страницата на общината позволява това или на хартиен носител, или 

там както е – в писмена форма по образец. 
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Уважаеми колеги, други предложения има ли по текста? Ако 

няма – процедура по гласуване на текста на клипа. 

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

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова); против – няма. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, за сведение с ЦИК-06-3-

3 сме получили уведомление във връзка с изпълнителя по договор за 

изработка на клиповете „АДВЕР ТЕХ“ ООД, удостоверение за 

наличие липса на задължение. 

Нямам друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви. 

Точка девет. Отговори по въпроси на граждани. 

Колега Николов, заповядайте. 

 

Точка 9. Отговори по въпроси на граждани. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.  

Предлагам да образуваме нова точка 9а или друга номерация 

в рамките на дневния ред с предложение за приемане на решение за 

отправяне на предложение до Президента на Република България за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Уважаеми колеги, предложението е за включване на нова 

точка 9а, а именно приемане на решение за отправяне на 

предложение за насрочване на частичен избор.  

Колеги, процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова); против – няма. 
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Прегласуване на предложението поради технически проблем 

с пулта на г-жа Йорданка Ганчева. Гласуваме с вдигане на ръка. 

Брои колегата Арнаудов. 

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

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова); против – няма. 

Колега Николов, заповядайте. 

 

Точка 9а. Приемане на решение за отправяне на 

предложение за насрочване на частичен избор. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-57 

от 18.02.2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

писмо от Общинска избирателна комисия – Плевен, подписано само 

от председателя на общинската избирателна комисия. С него ни 

удостоверяват, че с Решение № 326 са предсрочно прекратени 

пълномощията на кмета на кметство Ясен – г-н Йото Добрев поради 

оставка. Към писмото са приложени, както следва: Решение № 326, 

уведомително писмо от председателя на Общински съвет – Плевен 

до Общинската избирателна комисия – Плевен във връзка с 

оставката на Йото Добрев; самата оставка на г-н Добрев; справка за 

адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес в община 

Плевен, област Плевен. Справката е заверена от Териториално звено 

„ГРАО“ в град Плевен и удостоверява постоянния и настоящия 

адрес в с. Ясен към 15.12.2020 г. Видно от справката към тази дата 

2 513 души са по постоянен адрес – 20.12.2020 г. в село Ясен. 

Всички документи са в оригинал.  

Предвид гореизложеното съм подготвил проект на решение, 

както и писмо до Президента на републиката в моя папка, с които 

ще моля да се запознаете. Изложили сме вече посочените от мен 

факти и предлагам на Централната избирателна комисия, на 

основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс да реши: Предлага на 
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Президента на Република България да насрочи частичен избор за 

кмет на кметство Ясен, община Плевен. 

В писмото също така прилагаме цялата преписка, всички 

четири документа, писмото от общинския съвет, оставката, двете 

решения на Комисията, таблицата от ГРАО, цялата преписка към 

нашето решение. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, преди да гласуваме, 

разбира се ще гласуваме „За“, може да изглежда заядливо, но мисля, 

че организационно трябва да дадем знак поне за предстоящите 

избори кореспонденцията на РИК-овете трябва да бъде, независимо 

към кого адресирана, независимо дали е маловажна, по преценка на 

този подписващ каквото и да е било текст, трябва ясно да се спазват 

нашите решения без особени илюзии, че като съм председател мога 

всичко. По същество предлагам да се обади някой, въз основа на ей 

сега взетото решение, или може би писмо, защото може би е по-

сериозно, защото те явно ЦИК не слушат. Да им се каже ясно и от 

сега нататък на РИК-овете да не си позволяват лични 

кореспонденции, пък бил той председател, заместник или пък 

секретар. Такова е нашето решение, такъв е закона, без своеволия. 

Това ми е идеята тук. А иначе съм „За“ решението предвид 

ситуацията. Но ясно трябва в крайна сметка да турим граница – било 

каквото било, нагледахме се. Поне оттук нататък да продължим 

добре.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, аз видях този недостатък, 

докладвах ви го, наистина това е недостатък. Не го приемам за 

нормално, но предложих решението, защото все пак двете решения, 

които са от общинската избирателна комисия, както казах, са в 

оригинал и те са подписани от председателя и секретар. А иначе 

недостатъкът е факт. Съгласен съм с колегата Чаушев да изготвя 
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писмо до председателя на общинската избирателна комисия да 

обърне внимание на това, че подобна кореспонденция следва да бъде 

съгласно съответните решения, да бъде съгласно правилата и да 

съдържа двата подписа. Така че и предлагам такова писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, първо 

предлагам да гласуваме решението, с което да предложим на 

Президента да бъдат насрочени изборите в село Ясен, община 

Плавен, област Плевен.  

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова); против – няма. 

Номерът на решението, господин Николов, е 2109-МИ. 

Колеги, да гласуваме писмото, с което да изпратим до 

Президента решението, заедно със съответната преписка. Процедура 

по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова, Севинч 

Солакова); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Уважаеми колеги, да гласуваме едно писмо, което да бъде 

изпратено до общинската избирателна комисия, с което да бъде 

напомнено, че кореспонденцията се подписва от председател и 

секретар. Това е предложението на колегата Чаушев. 

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 
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Таня Цанева, Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова, Севинч 

Солакова); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Благодаря.  

И свързан доклад с това, колеги, който аз мислех в точка 

„Разни“ да ви докладвам, но ви докладвам пристигнал с вх. ЧМИ-01-

2 от 17.02.2021 г. писмо с Указ № 56 от 17.02.2021 г. на Президента 

на Република България, с който на 27.06.2021 г. се насрочва 

частичен избор за кмет на кметство Вресово, община Руен, област 

Бургас. За сведение на Комисията. 

Продължаваме със следващата точка, а именно това е точка 9 

- отговори по въпроси на граждани 

 

Точка 9. Отговори по въпроси на граждани. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

В точка 9 – въпроси и отговори ще предложа два отговора на 

въпроси и повече информация. 

На първо място. С писмо вх. № 22-235 от 2021 г. г-н 

Миленков ни е поставил въпрос – ще бъдат ли ваксинирани 

резервните членове на РИК. Изготвил съм отговор № 52-85, в който 

основното е, че Централната избирателна комисия е дала указания 

на районните избирателни комисии да изготвят и представят на 

съответната Регионална здравна инспекция списък на членовете на 

РИК и на резервните членове, които желаят да бъдат ваксинирани. 

Предлагам този отговор. 

Благодаря 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова); против – няма. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващото писмо, което ви 

докладвам е благодарност, тя е постъпила от страна на г-жа 

Гемижева във връзка с писмо, което й изпратихме във вчерашния 

ден. 

Третият въпрос, който ви докладвам е НС-00-88, който 

можете да видите в днешна моя папка. Отправихме запитване, както 

знаете, във връзка с извършване на проверка, при която е 

установено, че съответното лице, което сочеше аргументи за 

злоупотреба с личните му данни, е успяло своевременно да си 

подаде заявлението за гласуване извън страната. Това на първо 

място. На второ място, в писмото, което вече посочих, най-вероятно 

налице е двойно изпращане от страна на потребителя на 

конкретното заявление, поради което той видял резултата от втората 

заявка и следователно е останал с впечатление, че всеки може да 

види личните му данни, а това не е така. Това е в резултат на 

извършената проверка. Докладвам го за сведение. 

На четвърто място. Отново в моя папка за днешно заседание 

докладвам писмо НС-04-01-48-1 от Министерство на външните 

работи. Както си спомняте, вече двукратно обсъждахме този въпрос. 

Установихме, че в някои от заявленията за гласуване извън страната, 

се поставят погрешно имена на населени места. С конкретния 

документ Министерство на външните работи ни информира, че с 

окръжна грама от 15.02.2021 г. е изпратило указания до всички 

ръководители на задграничните представителства на Република 

България при определяне на местоположението на избирателните 

секции извън страната да съобразяват евентуалните различни записи 

на наименованието на едно населено място в подадените заявления 

за гласуване. Смятам, че това е добър постигнат резултат относно 

това, което установихме като проблем. Докладвам го за сведение. 

Последен пети въпрос. Постъпил е въпрос с вх. № НС-273 от 

18.02.2021 г., който е стандартен, от гражданин, който пита – при 

различие на настоящ и постоянен адрес къде би могъл да гласува, 

как би могъл да гласува по настоящия си адрес. Изготвил съм писмо 
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№ 5309, моля да се запознаете, с което го препращаме към рубриката 

„Въпроси и отговори“. Моля за потвърждаване на писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на г-н Николов.  

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова); против – няма. 

Колеги, преминаваме към точка 10 „Разни“. 

Господин Димитров, заповядайте. 

 

Точка 10. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председател. 

В моята папка днешна има писмо. Под МИ-15-26 ще 

намерите оригинала на заявлението, което доста дълго обсъждахме 

вчера. Приобщено е към папката.  

Имаме също едно запитване, което е под № 22 – запитване за 

обществена информация   от   г-н   А. Д. Там срокът за             

отговор е дълъг. За сведение ви казвам, че има такова писмо. 

Имаме писмо от РИК – Ловеч, с което се иска замяна на едно 

от имената заради пропусната техническа грешка. Решението сега го 

продиктувах, днес идва. В него е отразена замяната, с която 

Тихомир Иванов Лилов, като заместник-председател да се чете като 

Тихомир Йорданов Лилов. Това е предложението. Решение за 

поправка на техническа грешка. Днес нямахме такава точка. 

Нямам представа този номер защо се е появил, но това е 2029, 

това е вероятно от подложката, която сме ползвали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Димитров, след малко ще Ви дам думата в точка 3 - Поправка на 

техническа грешка в решение на ЦИК. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, тогава да довършим по 

точка „Разни“. 

Пристигнали са вече 88 съобщения за тарифи на различни 

медии, повечето са провинциални вестници. Една огромна папка. 

Свързано с това напомням, че трябва може би да назначим скоро 

сътрудник. Ще бъдат повече от 100, трябва да се опишат и пр. 

Проверявам горе-долу през 2 часа дали имаме обратна връзка. От 

министерството нямаме. Проверих към 17.00 часа.  

Това имам за тази вечер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви. 

Заповядайте, госпожо Ганчева преди колегата Войнов 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги, аз ще помоля, тъй като наистина не е достигнала 

председателска резолюция до мен, с оглед доклада на колегата 

Николов, може би е станала някаква грешка в деловодството и 

нямам копие. Сега се запознах. Аз обаче ще Ви моля отново да се 

върнем на доклада на колегата Николов и да не го приемаме за 

сведение, а имам конкретно предложение, което да обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, 

заповядайте! 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Министерство на външните работи 

реагира веднага на писмото, което ние сме препратили по 

компетентност, но тъй като става въпрос за повтарящи се населени 

места в заявленията за гласуване извън страната, моето лично 

мнение е, че става въпрос за места, а не за населени места. Вие 

знаете, че множество доклади тук минават през Централната 

избирателна комисия по конкретни поводи по предложения на 

различни лица да се обединяват някои места, едно в друго да се 

вливат, включително и на днешната работна среща стана въпрос за 

това. Считам, че преди да се образуват все пак секциите ние при 

приемане на нашето решение по чл. 12 също е добре да имаме тази 

информация и становището на Министерство на външните работи. 

Затова да ги помолим, освен във връзка с информацията, която ни 

предоставят, че е изпратена грама, да изпратят, ако имат становище, 
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по всички места от ДКП-ата за обединяване или за начин на 

изписване, защото ни предстои да вземем решение, да съобразим и 

тази информация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на г-жа Ганчева.  

Процедура по гласуване на предложението.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова); против – няма. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви заявление с вх. № НС-10-43 

от 17.02.2021 г. Заявлението е от Димитър Стоянов – упълномощен 

представител на ПП „Атака“ и е относно поправка на очевидна 

фактическа грешка в Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК. В 

заявлението се твърди, че в т. 5, буква „г“ от решението 

наименованието на Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ-Атака и 

ВМРО“ е погрешно изписано, а именно само Коалиция „Обединени 

патриоти“. Цитира се решението на Върховния административен съд 

относно точното наименование на коалицията и се предлага ЦИК да 

приеме решение за поправка на техническа грешка, като в т. 5, буква 

„г“ бъде изписано правилното наименование на коалицията. 

Във връзка с горното съм подготвил проект за решение, което 

можете да видите в моя папка за поправка на техническа грешка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, прекъсвам разглеждането на точка 10 „Разни“.  

Преминавам към точка 3 - Поправка на техническа грешка в 

решение на ЦИК. 

 

Точка 3. Поправка на техническа грешка в решение на ЦИК. 
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Колегата Димитров беше заявил. Погледнете неговия проект 

за поправка на техническа грешка. Видяхте го. 

Процедура по гласуване на техническата грешка в 

изписването на имената на един от членовете на РИК. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова); против – няма. 

Решението е № 2110. 

Колега Войнов, Вие сте предложили проект, във Вашата 

папка е.  

Колеги, имате ли предложения? Ако няма – процедура по 

гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова); против – няма. 

Номерът на решението е 2011-НС. 

Връщам към точка 10. Разни. 

 

Точка 10. Разни. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

00-500-3 от 18.02.2021 г. Писмото е от F-Secure Product Bulletin. С 

него ни информират, че версия 1.6.19 на F-Secure Cloud Protection for 

Salesforce вече е достъпна. Препоръчват това надграждане до най-

новата версия, възможно най-скоро, тъй като не гарантират пълна 

защита и функционалност, когато се използва по-стара версия на 

нова платформа на Salesforce. Предлагам с писмото по 

компетентност да бъде запознат експертът по информационна 

сигурност за действия по компетентност.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Войнов.  

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова); против – няма. 

Благодаря, колега Войнов. 

Продължаваме с колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги, докладвам ви протоколи за извършена проверка на 

списъци на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия, в 

случая Партия „Нация“. Припомням, че с наше решение ние 

регистрирахме вчера тази партия, предвид, че бяха налице всички 

други изискуеми документи в условията на неприключила проверка. 

Днес се е върнала проверката от ГД „ГРАО“ и се установява, че са 

налице законовия брой подписи за регистрацията на тази партия. 

Докладвам го за сведение и за прилагане към преписката. 

Докладвам протокол от 18.02.2021 г. от извършена проверка 

на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на 

Коалиция „ГЕРБ-СДС“. Припомням, че ние вчера регистрирахме 

коалицията в условия на неприключила проверка. Налице са 

законовия брой изискуеми подписи за регистрация на тази коалиция. 

Отново за сведение и за прилагане към преписката по регистрация 

на коалицията. 

Аналогичен доклад е протокол от проверка от 18.02.2021 г. на 

Партия „Движение на непартийните кандидати“. Отново 

регистрирана партия в условията на неприключила проверка. От 

върната проверка се установява, че са налице необходимия брой 

законови подписи. За сведение и за прилагане към преписката. 

Докладвам получено писмо в копие и в оригинал НС-06-12 от 

12 и 16.02.2021 г. Това е от община Аврен. Сигнализират ни с писмо 
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да се допуснат до гласуване избирателите с т.нар. сгрешени адреси. 

Предлагам сега към момента – за сведение. Спомням си, че колегата 

Иванова има едно такова писмо, по което беше предложила нарочен 

проект. Предлагам да изчакаме и своевременно да приемем 

принципно решение, като обединим всички тези наши писма и се 

съобразим с практиката на Централната избирателна комисия с 

оглед всички избиратели да имат възможност да гласуват в 

предстоящите избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колегата Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

председател. 

Уважаеми колеги, вчера с наше Решение 2099 при условията 

на неприключила процедура е регистрирана Партия „Общество за 

нова България“. Върната е проверката, има необходимия брой 

подписи. Ще бъде приложена към преписката. 

С наше Решение № 2100 е регистрирана Коалиция „Граждани 

на протеста“ при условията на неприключила процедура. Върната е 

проверката от ГРАО, има наличния брой подписи, така че и тя ще 

бъде приложена към преписката. 

Третата партия, която Централната избирателна комисия е 

регистрирала с Решение № 2098 е Партия „Благоденствие- 

обединение-градивност“ също при условията на неприключила 

процедура и има установения брой коректни подписи. Ще бъде 

приложена към преписката. 

Четвъртата партия, която докладвам и която е също 

регистрирана при условията на неприключила процедура е 

„Български съюз за директно демокрация“. Върната е проверката с 

протокол от ГД „ГРАО“, има наличен брой подписи. Ще бъде 

приложена към преписката. 

Уважаеми колеги, в папка по дневния ред има един списък за 

РИК, който е на партиите и коалициите. Предлагам ви да изпратим 

едно писмо до всички РИК-ове, че приложено им изпращаме 
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регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Дюкенджиева.  

Процедура по гласуване изпращането на списъка на 

районните избирателни комисии. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова, Севинч Солакова); 

против – няма. 

Уважаеми колеги, с оглед дезинфекция и проветряване на 

залата давам 10 минути почивка. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

Давам думата на колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка има 

едно писмо, моля да го погледнете. То е до всички районни 

избирателни комисии, до всички областни управители, до всички 

кметове на общини, с копие до министъра на здравеопазването и с 

копие до г-н Веселин Даков – главен секретар на Министерския 

съвет. Писмото е във връзка с Националния план за ваксиниране 

срещу COVID-19. Писмото е във връзка с това, че в плана са 

включени лицата, които са пряко ангажирани с организацията и 

произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 

2021 г., а именно членовете на секционните избирателни комисии. В 

тази връзка ви предлагам след приключване на консултациите за 

съставите на СИК и ПСИК кметовете на общините да изготвят 

поименни списъци на всички желаещи от предложените за членове, 
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включително и резервните, за ваксиниране срещу COVID-19 и да ги 

предоставят на съответната регионална здравна инспекция. 

Съответно пък районните избирателни комисии в случай на 

настъпили промени в състава на секционните избирателни комисии, 

които междувременно могат да настъпят, да изпратят допълнително 

информация за желаещите новоназначени членове на СИК да се 

ваксинират. Организацията на работата и поставянето на ваксините 

да се извърши при съвместна координация между РИК, областните 

управители, кметовете на общините и съответните РЗИ-та, 

съобразно тяхната компетентност и да ни уведомят за предприетите 

действия. 

Ако имате допълнения, поправки, моля да обсъдим писмото. 

Целта е членовете на секционните избирателни комисии да бъдат 

ваксинирани възможно най-рано. Затова и предлагаме още след 

приключване на консултациите кметовете да съставят тези 

поименни списъци. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на писмо. Имате ли предложения относно 

текста?  

Ако няма – процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, 

Севинч Солакова); против – няма. 

Имате ли друг доклад в тази точка? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Съгласно Решение № 1823 от 2020 г. 

за осъществяване на контрол общинските избирателни комисии 

могат да публикуват предпечатните образци на бюлетините след 

разрешение от Централната избирателна комисия.  



 65 

Предлагам ви да изпратим едно писмо до всички общински 

избирателни комисии с частични избори за кметове на 28.02.2021 г. 

на това основание да разрешим да публикуват на интернет 

страницата си одобрените предпечатни образци.  

Да обърнем внимание, че публикуването на образците на 

бюлетини се извършва само след изрично разрешение на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на писмото до всички общински 

избирателни комисии, където има насрочени избори за 28.02.2021 г. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, Севинч Солакова); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в изпълнение на решение на 

Централната избирателна комисия въз основа на одобрените оценки 

да се повишат възнагражденията със съответния размер съобразно 

Вътрешните правила, действащи в Централната избирателна 

комисия и конкретно извършените изчисления, се налага да се 

промени щатното разписание, тъй като основните месечни 

възнаграждения за длъжностите „главен юрисконсулт“, 

„специалист-деловодител“ и „главен експерт „Връзки с 

обществеността“ попадат над максималната стойност, определена в 

действащото щатно разписание за посочените длъжности.  

Предложението е да извършим промяна в щатното 

разписание, считано от датата на решението и одобрението от 

председателя на Централната избирателна комисия. Проектът на 

щатно разписание е приложен към докладна записка вх. № ЦИК-09-

50 от 18.02.2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на госпожа Солакова.  
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Процедура по гласуване за одобряването на докладната 

записка.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, че 

преди малко гласувахме писмо във връзка с изготвянето на списъци 

за членовете на секционните избирателни комисии, връщам на 

доклад едно писмо, което съм ви докладвала на 10.02.2021 г. Лицето 

госпожа М. ни задава въпрос, кога ще започне ваксинацията            

срещу Ковид 19 на членовете на СИК. Тя е председател на СИК в 

ж.к. „Люлин“.  

Предлагам ви да изпратим отговор до госпожа М.   и да 

кажем, че Централната избирателна комисия изпрати писмо до 

районните избирателни комисии, областните управители и 

кметовете на общини. Списъците на желаещите да бъдат 

ваксинирани ще бъдат изготвени от кметовете на общини. Ще 

включа съответно райони. След провеждането на консултациите, 

същите ще бъдат предоставени на съответната районна здравна 

инспекция. В този смисъл моля да гласуваме едно писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на госпожа Солакова.  

Процедура по гласуване на текста на писмо и неговото 

изпращане.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОАВ: Колеги, получили сме проекта на 

писмо във връзка с разпределението на ангажиментите на 

администрациите за изработка, доставка и съхранение на изборни 

книжа и материали, с вх. № НС-03-22 от 17.02.2021 г. Докладвам ви 

го за запознаване, защото това писмо е важно. То ще бъде изпратено 

до всички участници в изборния процес – областни управители, 

кметове на общини, Министерството на външните работи, 

Министерството на вътрешните работи, Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, Министерството на 

образованието и науката. Така че в този смисъл е добре да се 

запознаем. На работна група да го обсъдим. Да възложим за преглед 

и да изпратим съответното становище до администрацията на 

Министерския съвет.  

Докладвам ви на този етап за сведение. В ЦИК постъпи 

проект на допълнително споразумение към договор с Центъра за 

градска мобилност ЦИК-00-103 от 17.02.2021 г. При преглед, 

извършен от администрацията, се оказа, че има допуснати грешки, 

поради което са се свързали с Центъра за градска мобилност за 

предоставяне на коректен вариант. В този смисъл ви го докладвам за 

сведение и за запознаване.  

Докладвам ви запитване, постъпило с вх. № НС-10-45 от 

18.02.2021 г. от господин Радев. Той ни пита, дали член на ОИК, 

става дума за ОИК – Крушари, може да бъде назначен за член на 

СИК. И уточнява, че в момента няма частични избори за съответния 

район.  

Предлагам ви да изпратим едно писмо до господин Божидар 

Радев по електронната поща, така както сме получили неговото и да 

уточним, че няма законова пречка, член на общинска избирателна 

комисия да бъде назначен за член на секционна избирателна 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колегата Йосифова.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, първо ще ви 

докладвам в моя папка, НС-04-20 от 18.02.2021 г., писмо от 

министъра на здравеопазването, с което ни изпраща указание за 

провеждане на изборите за народни представители в страната на 

4 април 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична 

обстановка във връзка с Ковид 19. За запознаване.  

На следващо място имам доклади по машинно гласуване.  

В моя папка можете да се запознаете с писмо вх. № ЦИК-06-

6/18 от 16.02.2021 г. във връзка със запитване от „Сиела Норма“ АД, 

за възможността „Смартматик“ да извършват видеозаснемане на 

процеса, ключови моменти от машинното гласуване в България.  

И в тази връзка съм подготвила проект на писмо № 5313. 

Можете да се запознаете с него.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще задам кардиналния въпрос, кои са 

„Смартматик“ в цялата история между възложител, изпълнител, 

сертификатори, Министерски съвет, складове.  

Кои са „Смартматик“ и кои от всичките „Смартматик“ са 

тези? История между възложител, изпълнител, сертификатори, 

Министерския съвет, складове. Кои са „Смартматик“ и кои от 

всичките „Смартматик“ са тези? И въобще защо ни занимават с 

проблемите на „Смартматик“? Нашите взаимоотношения са със 

„Сиела Норма“ АД. Казвам го, за да го подчертая пак. Защото от пет 

дни се занимаваме с вътрешни отношения между „Смартматик“ 

хикс. Защото не ги знаем кои са тези „Смартматик“? Те са от цял 

свят.  
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Може би е добре да кажем на „Сиела Норма“ АД да 

престанат да ни занимават с вътрешните си отношения със 

„Смартматик“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В тази посока е 

и самия отговор, който е подготвен.  

Ако няма предложения по текста, ще го подложа на 

гласуване.  

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова)  

Заповядайте за отрицателен вот господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах против, защото ние не дадохме 

отговора, дали въобще „Смартматик“ може да снима или да не 

снима. Тези уклончиви отговори на Централната избирателна 

комисия, която не изявява ясна воля, водят до едни преписки, които 

след малко ще ги видим пак.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Следващ доклад колеги, в моя папка с 

вх. № ЦИК-06-6/51 от 18.02.2021 г., сме получили писмо от 

изпълнителния директор на „Сиела Норма“ АД от господин 

Тодоров. В отговор на наше писмо е изпратено, включително и днес,  

в изпълнение на задълженията им като изпълнител по договора. Те 

ни уведомяват, че приложено ни изпращат информационните 

активи. Отново тези, които сме поискали от 12.02.2021 г.  

Също така ни уведомяват, че потвърждават тяхната готовност 

да предадат на Централната избирателна комисия в утрешни ден, 

четири броя специализирани устройства. Петото предлагат в 

понеделник, тъй като все още не е окомплектовано – изходния код, 

документация, тестови данни, софтуер. Също така посочват, че 

представената документация съдържа и отговори на поставените в 
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последното писмо от трите институции – Държавна агенция 

електронно управление, Български институт по метрология и 

Български институт по стандартизация, въпроси, които ние сме 

препратили с писмо от 17.02.2021 г. Документацията ще бъде 

окомплектована в четири комплекта на български език.  

Също така предоставят декларация за съответствие и 

идентичност на хардуера, параметрите, характеристиките и 

настройката на останалите 9595 специализирани устройства за 

машинно гласуване. Единствено посочват, че няма как да дадат 

информация за избирателните секции, за бюлетината, която съдържа 

информация за кандидатите на предстоящите избори.  

В тази връзка предлагам в утрешния ден, да бъде проведено 

заседание на Централната избирателна комисия. Да уведомим 

Държавната агенция електронно управление, Българския институт 

по метрология и Българския институт по стандартизация и да ги 

поканим в 16.00 часа утре, да получат тези информационни активи, 

документация, така както е окомплектована, описана от 

изпълнителя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Ще 

насроча за утре след обяд заседание.  

Колега Чаушев заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да предадем така както е окомплектована 

от изпълнителя. Съжалявам, но не е окомплектована както трябва. 

Няма как да взема решение да предам това нещо с убеждение, че е 

окомплектована както трябва, ако се зачетете в текста, който е пред 

вас, а не извадка от отделни изречения. Аз ще гласувам против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз предлагам освен до трите институции, 

да изпратим писмо и до „Сиела Норма“ АД, с което да ги уведомим 

за утре в 16.00 часа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Писмото да 

бъде адресирано към трите институции и отделно писмо до „Сиела 

Норма“ АД, че потвърждаваме утре в 16.00 часа да се явят и да 
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предоставят информацията заедно със съответната окомплектовка за 

машините.  

Колеги, чухте текста на двете писма.  

Процедура по гласуване на писмото до трите институции за 

среща утре, в която да им бъде предадена документацията 

подготвена от „Сиела Норма“ АД.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова) 

Заповядайте за отрицателен вот господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отново възразявам да се каже, така както 

е окомплектована от „Сиела Норма“ АД, нашия изпълнител. Тази 

документация не е окомплектована и има допълнителни неща, които 

трябва да се изискат допълнително. Това ще стане ясно утре.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

И второто писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да потвърдим 

да представи подготвената документация, така както е изискана, в 

16.00 часа въз основа на писмата. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Накрая и аз да се включа.  

Колеги, във вътрешната мрежа в моята папка има качени три 

файла. Единия вече ви го докладвах, а именно това е насрочването 

на частичните избори за 27 юни.  

На второ място, бих искал да ви докладвам постъпилото 

писмо от „Информационно обслужване“ АД от господин Станев, във 

връзка с нашето запитване, което направихме за подпомагане на 
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Централната избирателна комисия, по отношение на обезпечаването 

на сървъра. В тази връзка те са изпратили тяхно предложение, което 

вие бихте могли да видите.  

Предлагам да вземем протоколно решение, с което да се 

възложи на администрацията, съответно изготвянето на становище, 

въз основа на това предложение и съответно внасянето на докладна 

записка, дали и как да бъде сключен евентуално договор с 

„Информационно обслужване“ АД за предоставянето на сървъра при 

условията, които са посочени в самото предложение.  

Има ли други предложения? Няма. 

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение писмо с вх. 

№ НС-03-24 от 18.02.2021 г. Това е писмо, което получихме във 

връзка с днешните срещи, които бяха проведени.  

Уважаеми колеги, закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия. 

Насрочвам утрешното заседание за 15.00 часа.  

(Закрито в 21,25 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Андреев 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

Стенографи: 

Виржиния Петрова 

Виолета Тасева 

Красимира Николова 

Силвия Михайлова 


