
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 293 

 

На 19 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 и Николай Николов 

2. Проекти на решения относно заличаване регистрацията на 

партии за участие в изборите за народни представители на 4 април 

2021 г. 

 Докладва: Силва Дюкенджиева 

3. Проект на решение относно условията и реда за 

финансиране на предизборната кампания в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г.  

 Докладва: Ивайло Ивков 

4. Доклади по административни преписки.  

Докладват: Севинч Солакова, Николай Николов и Ивайло 

Ивков 

3. Разни.  

Докладват: Таня Цанева и Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Паскал Бояджийски и 

Силвия Стойчева. 

Заседанието бе открито в 17,20 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на Комисията, и 

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на 

Комисията. 

 

*   *   * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия.  

Съжаляваме за закъснението, то се дължеше във връзка с 

проведените действия по приемането на машините от страна на 

трите институции, които трябва да осъществят дейностите по 

одитирането и установяването на съответствието на машините, 

съгласно чл. 213а от Изборния кодекс. Тези действия се извършват в 

момента извън залата на Централната избирателна комисия.  

Колегите, които отсъстват от това заседание, са Кристина 

Стефанова, Паскал Бояджийски и Силвия Стойчева, които са в 

отпуск.  

На заседанието на Централната избирателна комисия 

присъства господин Манов – представител на една от организациите 

в Обществения съвет. Казвам му: Добре дошъл на заседанието!  

Откривам заседанието с дневния ред, който виждате във 

вътрешната мрежа.   

Колеги, имате ли предложения по дневния ред и допълнения 

към него? Не виждам желаещи да се включат.  

Моля, процедура по гласуване на дневния ред на днешното 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма.  

Благодаря.  

Преминаваме към първа точка от дневния ред. Госпожо 

Йосифова, заповядайте. 

 

Точка 1. Доклад относно машинното гласуване. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, първо, докладвам 

преписка с вх. № ЦИК-06-6-52 от 19 февруари 2021 г. в моя папка. 

Това е писмо от господин Темелков – председател на Държавна 

агенция „Електронно управление“ във връзка с днешното 

получаване на информационните активи и касае организацията по 

приемане от представители на Централната избирателна комисия. 

Посочва служителите на Държавна агенция „Електронно 

управление“, които са оправомощени да получат.  

Докладвам я за сведение.  

На следващо място, докладвам преписка с вх. № ЦИК-06-6-53 

от 19 февруари 2021 г. Това е писмо на господин Тодоров – 

изпълнителен директор на „Сиела-Норма“ АД, с което той ни 

уведомява, че смарт-картите са напечатани с одобрения от ЦИК 

дизайн и са приложени няколко смарт-карти.  

Също така по отношение на бележките, които имахме към 

протоколите за предаване и приемане на машините, ни е 

предоставен нов вариант с прецизиран текст, където са включени и 

два броя флаш памети.  

Отново имаме бележки по протокола, защото датата не 

отговаря.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да го 

прегледаме. Да остане за момента за запознаване и в работна група 

да бъде обсъден, за да може да върнем нашите бележки на 

изпълнителя „Сиела-Норма“.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Да.  

Докладвам следващата преписка с вх. № ЦИК-06-6-55 от 

днес, отново от изпълнителя „Сиела-Норма“.  

Уважаеми колеги, във връзка с днешната среща по 

получаване и предаване на информационните активи от изпълнителя 

„Сиела-Норма“ АД и предаването им на трите държавни институции 

– Държавна агенция „Електронно управление“, Българския институт 

по метрология, Българския институт по стандартизация, предлагам 

да одобрим приемо-предавателния протокол, който се съдържа в 

папката на колегата Николай Николов, който се обсъждали на 

работно заседание.  

Предлагам да го одобрим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване на протоколно решение за 

одобряване на протокола, който ще бъде сключен в присъствието на 

Централната избирателна комисия, за приемане и одобряване на 

машините и документацията.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силва 

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

против – 2 (Ерхан Чаушев и Севинч Солакова).  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Предлагам също така във връзка с 

одобрения протокол да гласуваме протоколно решение, с което 

Централната избирателна комисия оправомощава председателя 

господин Александър Андреев и мен, да подпишем протокола в 

присъствието на членовете на Централната избирателна комисия.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ние гласувахме протокола, в който са 

Вашите имена, така че не виждам смисъл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нищо.  Нека да 

имаме едно протоколно решение.  

Уважаеми колеги, да гласуваме протоколното решение, с 

което да бъдем оправомощени с колегата Йосифова да подпишем 

протокола за Централната избирателна комисия. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Имате ли друг доклад? Не. Благодаря.  

 

Преминаваме към втора точка. Госпожо Дюкенджиева, 

заповядайте.  

 

Точка 2. Проекти на решения относно заличаване 

регистрацията на партии за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, днес се 

върнаха и последните три проверки от Главна дирекция ГРАО на 

партия „Български национален съюз „Нова демокрация“ на партия 

„Свобода“ и на партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“.  

Подписката с допълнителния брой внесени подписи на 

„Български национален съюз Нова демокрация“, проверката е 

извършена и след нея се установява, че партията има необходимия 

брой от 2810 коректни подписа, така че тази партия си остава без 

заличаване като регистрирана.  
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Уважаеми колеги, партия „Свобода“, след внесени 

допълнително 234 подписа и проверени 234, от протокола на  ГД 

ГРАО с вх. № НС-04-03-37 от 19 февруари 2021 г., се установява, че 

брой коректни подписи има само 83.  

По тази причина ви предлагам проект на решение, с което да 

бъде заличена регистрацията на партия „Свобода“ за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. В моя папка в 

днешното заседание има проект на решение за заличаване на тази 

партия.  

Виждате проекта за решение, той е с № 4274, като ще бъде 

махнат диспозитива за възстановяването на депозита, тъй като после 

ще имаме нарочно решение. И основанието ще бъде: на основание 

чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, имате ли други предложения и корекции към текста на 

решение? Не виждам вдигнати ръце.  

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожо Дюкенджиева, номерът на решението е 2112-НС.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.  

Имам още един доклад в тази връзка.  

Уважаеми колеги, с вх. № НС-04-03-36 от 19 февруари 2021 г. 

е постъпил протоколът от ГД ГРАО за извършена проверка на 

партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“ с абревиатурата 

ЧЕСТ. От проверени 3051 подписа на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията се установява, че има коректни 1950 

подписа.  



7 

 

Поради което, колеги, ви предлагам проект на решение за 

заличаване на регистрацията на партията „Чиста, Единна и 

Суверенна Татковина“. Ще нанеса същата корекция в основанието, 

както беше и в предишното решение. Съответно ще отпадне и 

депозита, както се разбрахме. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Дюкенджиева.  

С тези допълнения и към този проект на решение имате ли 

други предложения?  

Ако няма, процедура по гласуване.  

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

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

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

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Номерът на Решението е 2113-НС.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, с вх. № НС-10-44 от 18 февруари 2021 г. е 

постъпило заявление от представляващия Политическа партия 

„Българя на труда и разума“. Преписката е на колегата Бояджийски, 

аз я докладвам. С това заявление партията иска да получи копие от 

протокола от проверката на ГД ГРАО.  

Същото заявление е получено и днес с № НС-10-44-1 от 19 

февруари 2021 г., с което господин Манолов моли да му бъде 

изпратено копие от протокола на електронната поща.  

Колеги, аз правя предложение за протоколно решение да бъде 

изпратено копие от протокола по електронната поща на 

представляващия партия „България на труда и разума“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Колега Ивков, заповядайте.  
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Доколкото след малко ще докладвам, че 

има жалба, постъпила от същия Манолов, и ще бъде комплектувана 

цялата преписка и на разположение в съда, не виждам защо трябва 

да му изпращаме допълнително. Оставам Комисията и докладчикът 

да прецени дали си поддържа предложението.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз си поддържам 

предложението да му го изпратим, защото той има право да получи 

копие от протокола.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване на предложението на докладчика.  

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

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

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

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, правя и процедура за 

протоколно решение да изпратим на районните избирателни 

комисии уведомление за тези две партии, които са заличени с наши 

решения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

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

Колеги, преминаваме към трета точка. Колега Ивков, 

заповядайте.  
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Точка 3. Проект на решение относно условията и реда за 

финансиране на предизборната кампания в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, предвид напредналото време и 

това, че в момента отвън са представители на трите институции и на 

„Сиела“, предстои да се подписва приемо-предавателен протокол, с 

оглед приоритетите на работата на ЦИК считам, че това решение 

може да бъде взето и на следващото заседание. Затова моля да сте 

осведомени, че проектът е в моя папка от днес. Има доста промени, 

тъй като има промени в Изборния кодекс в тази насока. Да го 

погледнете и в понеделник ще го поставя на доклад, заедно с вече 

двете приложения, а не три към решението.  

Бих се възползвал да ви уведомя за сведение за № НС-10-47 

от 19 февруари 2021 г.: Георги Петков Манолов, като представител 

на БТР – партията, за която стана въпрос преди малко, срещу наше 

Решение № 2093-НС. И също така №  НС-10-48 от Арбен Ефремов 

Хавальов, чрез адвокат, срещу решение № 2104-НС на ЦИК. И двете 

решения са за отказ за регистрация на партиите поради неналичие на 

предвидени задължителни реквизити.  

Преписките следва да се окомплектоват и да се изпратят 

незабавно във Върховния административен съд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ивков.  

Колеги, моля да се запознаете с проекта на решение, за да 

може да бъде прието в понеделник на редовното заседание на 

Централната избирателна комисия. 

Минаваме към четвърта точка.  

Ще помоля колегата Дюкенджиева да води с оглед 

подписването на протоколите.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря.  
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Госпожо Солакова, заповядайте.  

 

Точка 4. Доклади по административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на 

предложението на Националното сдружение на общините да 

изпратим на министъра на вътрешните работи Проекта на решение 

за осъществяване на контрол при отпечатване, предлагам да 

изпратим проекта и до Министерството на вътрешните работи за 

съгласуване.  

Писмото е във вътрешната мрежа.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Солакова.  

Има ли други предложения? Не виждам.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Друг доклад? Нямате.  

Господин Николов го няма в момента.  

Господин Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: За да не взимам за втори път думата, аз 

направих докладите си за две жалби, които следва да заминат за 

Върховния административен съд.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре.  

Колеги, други доклади по административни преписки? Не 

виждам.  

Преминаваме към следващата точка. Госпожо Цанева, 

заповядайте.  
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Точка 5. Разни.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви писмо, което докладвах в предходно 

заседание, от Национална телевизия „Българи“, с което ни 

поставят въпроса, че един от водещите в предаване „Търсене на 

истината“, което предаване няма нищо общо с предизборната 

кампания, вероятно ще участва в изборите за народни 

представители, като кандидат. И въпросът е: може ли да 

продължава да се излъчва това предаване в ефир?  

Отговорът ми е, че: Няма пречка по време на предизборната 

кампания да излъчвате цитираното от вас предаване с водещ 

господин Х.        Д.            , като спазвате нормите на Изборния 

кодекс, чл. 198 относно отразяване на предизборната кампания от 

търговски електронни медии, и Решение № 2064 от 16 февруари  

2021 г. на Централната избирателна комисия.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението.  

Има ли други предложения? Не виждам.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – 2 (Ивайло Ивков и Севинч Солакова).  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви още едно писмо с вх. 

№ НС-02-14 от 18 февруари. Писмото е от дирекция „Международни 

връзки и протокол“ на Народното събрание, с което ни уведомяват, 

че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа ПАСЕ планира 

предварителна мисия в България в периода от 10 до 13 март, като е 

отправена молба за среща с ръководството и членовете на 

Централната избирателна комисия да се проведе в четвъртък, 
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11 март, от 15,45 ч. в сградата на Народното събрание, в която се 

помещава ръководената от вас комисия.  

Предлагам да отговорим, че Централната избирателна 

комисия потвърждава готовността си за провеждане на среща с 

представители на ПАСЕ.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

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

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

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

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Друг доклад, госпожо Цанева?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Засега не.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други доклади?  

Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само за сведение, колеги, както 

се уточнихме, съобщавам ви, че имаме вече постъпили 

111 предложения за тарифи. Броят им много бързо расте.  

Това е за сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Преди приключване на заседанието, 

предлагам да почетем с едноминутно мълчание 148-годишнината 

от обесването на Васил Левски – Апостола на свободата.  

(Всички стават, едноминутно мълчание.)  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други доклади?  

Колеги, прекъсваме за 10 минути.  
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(След прекъсването) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното 

заседание.  

Насрочвам следващото заседание в понеделник от 13,30 ч., 

като в случай на необходимост, ако е необходимо извънредно 

заседание, ще бъдете уведомени за това. 

 

(Закрито в 18,55 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Александър Андреев  

     

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

Стенограф:  

Нина Иванова  

 


