ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 298
На 26 февруари 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Възлагане на обществена поръчка за компютърната
обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на
Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Докладва: Емил Войнов
2. Проект на решение относно изменение и допълнение на
Решение № 1992-НС от 5 февруари 2021 г. на ЦИК относно
условията и реда за образуване на избирателните секции извън
страната и за назначаване съставите на секционните избирателни
комисии извън страната при произвеждане на изборите за народни
представители, насрочени на 4 април 2021 г.
Докладва: Йорданка Ганчева
3. Проект на решение относно изменение и допълнение на
Решение № 1993-НС от 5 февруари 2021 г. на ЦИК относно
условията, реда и организацията за гласуване на българските
граждани в избирателните секции извън страната в изборите за
народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.
Докладва: Йорданка Ганчева
4. Проекти на решения за промени в състави на РИК.
Докладват: Силва Дюкенджиева, Йорданка Ганчева
4а. Проект на решение за промяна в състав на ОИК – Попово.
Докладва: Ерхан Чаушев
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4б. Доклад относно местен референдум.
Докладва: Мария Бойкинова
5. Доклад относно машинно гласуване.
Докладва: Таня Йосифова
6. Доклад относно разяснителната кампания.
Докладва: Кристина Стефанова
6а. Промени в състави на регистрирани коалиции в ЦИК.
Докладва: Кристина Стефанова
6б. Поправка на техническа грешка.
Докладва: Севинч Солакова
7. Доклади по административни преписки.
Докладва: Севинч Солакова, Николай Николов,
Александър Андреев
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Николай Николов
9. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
Докладва: Йорданка Ганчева
10. Отговори на въпроси на граждани.
Докладват: Мирослав Джеров, Николай Николов
11. Разни.
Докладват: Силва Дюкенджиева, Таня Цанева
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Паскал Бояджийски
Заседанието бе открито в 11,00 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на Комисията.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добър ден,
колеги! Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 26 февруари.
За протокола: колегата Димитров заяви, че ще закъснее,
господин Бояджийски по обективни причини също ще закъснее за
днешното заседание.
Колеги, виждате във вътрешната мрежа дневния ред за
заседанието. Имате ли предложения или допълнения към него?
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако може да ме включите и към точката за
машинно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Добре.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Промяна в състава на ОИК – Попово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще е точка
4а.
Други желаещи? Няма.
Процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
По точка първа ще изчакаме качването на документацията
във вътрешната мрежа.
Минаваме към точка втора. Заповядайте, госпожо Ганчева.
Точка 2. Проект на решение относно изменение и
допълнение на Решение № 1992-НС от 5 февруари 2021 г. на ЦИК
относно условията и реда за образуване на избирателните секции
извън страната и за назначаване съставите на секционните
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избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите
за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
разположен проект на решение за изменение на Решение № 1992-НС
от 5 февруари 2021 г. на ЦИК, с което ние определихме условията и
реда за образуване на избирателни секции извън страната и за
назначаване на СИК извън страната.
Знаете, още тогава беше коментирано и при работните
обсъждания, и в Комисията при приемане на решението с докладчик
госпожа Йосифова, с което уредихме гласуването на българските
избиратели с изтекъл срок на валидност на личните карти и
паспорти в страната и извън страната. И във връзка със Закона за
изменение и допълнение на Закона за мерките, обнародван в
„Държавен вестник” на 9 февруари, ви предлагам в този проект, така
както се обединихме при работните обсъждания да изменим и
допълним нашето решение както следва:
В Раздел втори, „Назначаване на секционните избирателни
комисии извън страната” т. 29 да се измени и допълни с нова
подточка 29.3, а именно: „С решение на ЦИК броят на членовете на
СИК извън страната може да бъде не по-малък от трима членове,
назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги,
чухте предложението на госпожа Ганчева. Имахме
възможност да се запознаем с текста.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само за коректност при доклада
припомням, че и от Министерството на външните работи с техни
изходящи писма, докладвани на заседание на ЦИК, беше поставен
въпросът във връзка с преодоляване на последиците от Закона за
изменение и допълнение на Закона за мерките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Предложения, колеги?
Ако няма, процедура по гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).
Госпожо Ганчева, номерът на решението е 2137-НС.
Заповядайте, по точка трета.
Точка 3. Проект на решение относно изменение и
допълнение на Решение № 1993-НС от 5 февруари 2021 г. на ЦИК
относно условията, реда и организацията за гласуване на
българските граждани в избирателните секции извън страната в
изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
проект на решение за изменение и допълнение на наше Решение №
1993-НС от 5 февруари 2021 г. С него Централната избирателна
комисия определи условията, реда и организацията за гласуване на
българските граждани в избирателни секции извън страната в
изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.
Отново във връзка с изтичането на срока на валидност на
личните документи бяха поставени въпроси в Централната
избирателна комисия, които бяха докладвани. В тази връзка ние
приехме и решение, с което уредихме начина на гласуване с
документи с изтекъл срок в страната и извън страната и във връзка §
10, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредба на Закона за
изменение и допълнение на мерките. С оглед обсъжданията в
работна група и на заседание на Централната избирателна комисия и
във връзка с писма от Министерството на външните работи за
преодоляване на последиците ви предлагам този проект, около който
се обединихме, за изменение и допълнение на решението:
В Раздел четвърти „Документи, с които избирателите
удостоверяват самоличността си” т. 6 се изменя и допълва със
следния текст, а именно: „Избирателите се допускат да гласуват и в
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случаите, когато удостоверяват самоличността си пред СИК извън
страната с лична карта или паспорт, чийто срок на валидност е
изтекъл или изтича в периода следа 13 март 2020 г., като не се
изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от
Изборния кодекс.” Това е всъщност текстът на вече приетото наше
решение, изчистен от техническа гледна точка.
Предлагам ви този проект на решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
доклада на колегата Ганчева и предложението. Има ли други
предложения? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 2
(Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).
Номерът на решението, госпожо Ганчева, е 2138-НС.
Колегата Чаушев има думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, отрицателен вот. Тази
промяна в това решение считам, че е незаконосъобразна. Срокът,
определен в тази разпоредба, с която в момента се дописва
решението, не съществува в тази разпоредба, този срок е произволен
и считам, че с тази разпоредба на това решение се ограничават
правата на гражданите и в страната, и в чужбина. Текстът на § 10, ал.
3, е категоричен: независимо от сроковете гражданинът се явява с
документ за самоличност. В този смисъл старото решение си беше
съвсем точно.
И да продължа с тази линия в отрицателния си вот, както
виждате, в това решение няма уредена разпоредба за това какво
става при изгубен или унищожен документ за самоличност. Сигурно
може и с удостоверение по някакъв начин да се гласува, както е било
и преди. Дори този документ да го няма, все пак може би трябва и
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удостоверение, че гражданите са подали документи. Именно това
показва за пореден път как се ограничават правата на гражданите,
заслепено мнозинството на ЦИК да слага произволни срокове с цел
ограничаване правата на гражданите да гласуват в ковид обстановка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Чаушев, за отрицателния вот.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що приетите две
решения по точки 2 и 3 от дневния ред ви предлагам с едно писмо до
Министерството на външните работи в отговор на техни писма, с
които ни питат, да им изпратим тези две решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване изпращането на Министерството на
външните работи на двете решения в отговор на техни писма.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).
Колега Войнов, имате ли готовност да докладвате по точка
първа от дневния ред? Заповядайте.
Точка 1. Възлагане на обществена поръчка за компютърната
обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на
Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, представям ви докладна записка от директора на
дирекция „Администрация” с вх. № ЦИК-09-62 от 28 февруари 2021
г. Всички материали вече са качени в моята папка.
Предложени са ни проекти, изготвени от главния
юрисконсулт на покана за възлагане на обществена поръчка чрез
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процедура на договаряне без предварително обявление с предмет
„Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от
гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител
за резултатите от изборите за народни представители на 4 април
2021 г.”
Към проекта за покана им три приложения: ценово
предложение, техническо предложение за изпълнение на поръчката
и проект на договор.
Проектът на поканата заедно с приложенията са съгласуване
с външен експерт. Изготвен е и проект за решение относно
откриване на процедурата.
Предлагам да започнем обсъждането на поканата страница по
страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
доклада на колегата Войнов. Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, няма проблем да започнем да
обсъждаме, само че не ми е ясно какво ще правим сега в момента.
Документ по документ ще обсъждаме предложенията ли? Защото
ако ще ги обсъждаме документ по документ, аз искам да видя
договора, да се запозная с проекта на договор, който ще влезе в
документацията и после ще се подписва просто така. Вземайки
предвид горчивия опит от една предишна обществена поръчка, този
път не се доверявам на външни експерти. Искам да го видя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По същество
това е искане за отлагане на разглеждането.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам да
остане в момента като доклад и да бъде разгледано и обсъдено в
работна група, за да може да бъде прието след това и решение за
откриване на процедурата. Ще бъде докладвано по-късно.
Минаваме към точка четвърта. Заповядайте, госпожо
Дюкенджиева.
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Точка 4. Проекти на решения за промени в състави на РИК.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря,
господин
председател. Уважаеми колеги, в моята папка в днешното заседание
има качен проект за решение, както и молба с вх. № НС-15-37 от 25
февруари 2021 г. Молбата е от господин Димитър Трендафилов,
който е член на Районната избирателна комисия във Двадесет и
втори изборен район – Смолянски, който моли да бъде освободен по
лични причини.
Молбата е постъпила в оригинал в Централната избирателна
комисия и по тази причина, колеги, ви предлагам само проект за
решение, с което на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 да освободим като
член на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски,
господин Димитър Карамфилов Трендафилов и съответно да
анулираме издаденото му удостоверение.
След това ще предложа да бъде изпратено писмо на
политическата сила за предложение за нов член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на госпожа Дюкенджиева. Проектът е качен
във вътрешната мрежа в нейната папка. Има ли предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Дюкенджиева, номерът на решението е 2139-НС.
И, колеги, да гласуваме писмото, което да бъде изпратено до
политическата сила за предложение за нов член.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Ганчева, заповядайте.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин
председател. Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС-10-59 от 25
февруари 2021 г., упълномощен представител на коалиция
„Обединени патриоти-НСФБ-Атака и ВМРО” прави следното
предложение, а именно на мястото на горепосоченото лице в
писмото като резервен член на Районната избирателна комисия на
избирателен район № 23 – София, да бъде посочено лицето Христо
Валериев Иванов със съответния ЕГН.
Приложени са необходимите документи. Приложено е също,
колеги, към преписката заявление от вече одобреното от нас лице за
резервен член на РИК-23, а именно Любомир Емилов Милошев,
който е подал заявление че се отказва поради лични семейни
причини.
Предлагам ви с протоколно решение да направим тази
промяна в списъка на резервните членове за РИК-23, София, така
както беше докладвано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване на протоколното решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Чаушев, заповядайте по точка 4а.
Точка 4а. Проект на решение за промяна в състава на ОИК –
Попово.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка във
вътрешната мрежа има проект за решение за промяна в състава на
Общинската избирателна комисия – Попово, във връзка с постъпило
предложение с вх. № МИ-15-64 от 25 февруари 2021 г. от
представител на политическа партия ГЕРБ.
Приложени са следните документи: заявление от
председателя Иван Цонев за освобождаването му като председател
поради участие в предизборна кампания; съответно предложение на
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негово място да бъде назначен Галин Иванов с приложена
декларация и диплома.
Предвид изложеното предлагам на Централната избирателна
комисия на основание чл. 57 ал. 1, т. 5-6 във връзка с чл. 81 и чл. 64,
ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс да освободим като председател на
ОИК – Попово, Иван Ангелов Цонев и да анулираме издаденото му
удостоверение и да назначим за председател на ОИК – Попово,
Галин Цанков Иванов със съответния ЕГН, както и да му се издаде
удостоверение.
Предлагам да гласуваме този проект на решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване проекта на решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на решението, колега Чаушев, е 2140-МИ.
Колеги, да включим нова точка 4б – доклад относно местен
референдум с докладчик колегата Бойкинова.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Бойкинова, заповядайте.
Точка 4б. Доклад относно местен референдум.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка е
качен проект на удостоверение за наблюдател на местен референдум
на българска неправителствена организация. Вчера регистрирахме
такива наблюдатели за общия референдум, който се провежда на
територията на община Несебър. Моля да погледнете съдържанието
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на проекта, за да може с такова съдържание да издадем
удостоверение на регистрираните наблюдатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, във
вътрешната мрежа в папката на колегата Бойкинова е образецът на
удостоверение за наблюдатели в местния референдум.
Процедура по гласуване на протоколното решение за
одобряване на образеца на удостоверение за наблюдатели в местни
референдум от българска неправителствена организация.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, прекъсваме заседанието на Централната
избирателна комисия за пет минути с оглед проветряване на залата.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме със заседанието с точка пета. Колега
Йосифова, заповядайте.
Точка 5. Доклад относно машинното гласуване.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, ще
започна първо с доклад вх. № ЦИК-06-6-64, това е цяла папка. това е
писмо от изпълнителя по договора „Сиела Норма”. В отговор на
наше писмо са предоставили списък със серийните номера на
доставените машини.
Също така потвърждават готовността си за днес от 14,30 ч. да
извършим констатирането на наличния брой машини. Като
приложение са дали, както казах, серийните номера.
В тази връзка, колеги, предлагам да одобрим констативния
протокол, който се намира в моя папка, с представителите от страна
на Централната избирателна комисия, членовете, които бяхме
одобрили вече на предходно заседание на 24 февруари, да установят
посочените в протокола факти.
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Предлагам да бъде одобрен с текста, който беше съгласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада и предложението на колегата Йосифова.
Процедура по гласуване текста на констативния протокол.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Следващ доклад в моя папка с вх. №
НС-04-02-11 от 25 февруари 2021 г. Това е писмо от
Министерството на вътрешните работи, с което сме получили
отговор на извършената проверка по отношение на изпратените лица
за наличието на криминални прояви. Установено е, че някои от тези
лица имат такива криминални прояви.
Предлагам с писмо до изпълнителя тези лица да бъдат
отстрани от достъп и работа в склада, където се намират
специализираните устройства за машинно гласуване.
Предлагам също изпълнителят, ако реши, да ги замени с
други лица, за които да бъде извършена същата проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И да ни уведоми в тридневен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: С направеното
допълнение от колегата Чаушев процедура по гласуване
изпращането на писмо с предложения текст.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: На следващо място, докладвам за
запознаване към момента и да бъдат обсъдени на работна група в
понеделник следните докладни записки: вх. № ЦИК-06-6-47, вх. №
ЦИК-12-12, ЦИК-19-12. И в папката на колегата Емил Войнов вх. №
НС-15-25-1 от 25 февруари. Това са предложения на различни
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субекти във връзка с изменение и подобрение на секционния
протокол в секциите, в които ще има и машинно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, в понеделник след обяд е насрочено заседание на
работните групи по изборните книжа и обсъждането на
методическите указания. Тогава ще бъдат обсъдени и въпросите,
които са поставени с тези писма от Обществения съвет и от
районните избирателни комисии.
По отношение на машинното гласуване, колеги, предлагам да
гласуваме и протоколно решение, с което да упълномощим от името
на Централната избирателна комисия колегите Таня Йосифова,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Димитър Димитров и Емил
Войнов да извършат констатирането от страна на Централната
избирателна комисия и подпишат констативния протокол, както и с
писмо да им бъде осигурен достъпът до помещенията, в които се
съхраняват машините, за установяване на обстоятелствата,
включени в констативния протокол.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колега Войнов, в тази точка вие имате ли доклад? Не.
Благодаря ви.
Минаваме към точка шеста. Колега Стефанова, заповядайте.
Точка 6. Доклад относно разяснителната кампания.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във
вътрешната мрежа в моята папка е публикуван финалният вариант за
първия клип. Моля да го видите с нанесените от вчера корекции. За
одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, време за
запознаване с клипа.
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Уважаеми колеги, видяхте клипа за разяснителната кампания,
който е с оглед избирателните права и гласуването. Имаме ли
забележки по отношение на него?
Ако няма, процедура по гласуване одобряването на клипа.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във
вътрешната мрежа е публикуван отговор на изпратено наше
запитване от Нова Броуд Кастинг Груп с вх. № НС-25-11-2, с който
ни казват, че са направили ревизия на предложението и общият брой
на клиповете е 43, като цената остава непроменена. Коригирали са
офертата със същата стойност, но излъчванията да са 43 броя с
продължителност максимум до 32 секунди.
По този повод във вътрешната мрежа в моята папка от
вчерашно заседание е публикуван проект на договора с Нова Броуд
Кастинг Груп. Промяната ще бъде в броя на излъчванията, както и
приложението-оферта от днешна дата с вх. № НС-25-11. Стойността
остава така предложената 101 769,25 лв. заедно с излъчванията на
аудиоклиповете в радио „Експрес” и материалите в новинарския
сайт Нет Инфо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, договорът ще бъде подписан вече при новите оферти и при
същата цена, така както са предложени.
Имаме ли друго предложение?
Колеги, процедура по гласуване сключването на договор с
Нова Броуд Кастинг Груп въз основа на новата оферта при
условията на договора и цената, която първоначално е определена.
Колеги, отлагаме точката в тази й част.
Прекъсваме заседанието, тъй като в момента пред залата са и
гостите от Министерството на външните работи за провеждането на
работната среща.
Ще продължим следобедната част на заседание в 14,30 ч.
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(След почивката.)
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин председател, моля да
ме включите в нова точка в днешното заседание – Заличаване
регистрация на партии и промяна в състава на коалиция.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И аз ще помоля да ме включите в
точка - проект на решение за поправка на техническа грешка.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Господин председател, моля да ме
включите в точка 7 – Доклади по административни преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, процедура по гласуване за включването на две нови точки в
дневния ред на заседанието.
Точка 6а. Промяна в състава на регистрирана коалиция в
Централната избирателна комисия.
Точка 6б. Поправка на техническа грешка.
Който е за, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – 1
(Йорданка Ганчева).
Колега Стефанова в точка 6а.
Точка 6а. Промяна в състава на регистрирана коалиция в
Централната избирателна комисия.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, днес е
постъпило заявление от партия БЗНС – Български земеделски
народен съюз, с което искат заличаване на регистрацията в изборите
за народни представители на 04.04.2021 г. Заявлението е прието в
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11.30 часа. Във вътрешна мрежа в моя папка е публикуван проекта
за решение. Това е 4688. Заявлението по образец е подписано от
Николай Нанков Ненчев и е представено чрез пълномощника
Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева. Към заявлението е
приложено решение за заличаване на партията.
Централната избирателна комисия е регистрирала партия
БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ с Решение № 2082.
Налице са изискванията по чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс с
заличаване на регистрацията на партията.
На основание чл. 137, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 е внесен
паричен депозит за участие в изборите, в размер на 2500 лв.
Предлагам Централната избирателна комисия да заличи
регистрацията на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН
СЪЮЗ за участие в изборите за народни представители, да анулира
издаденото удостоверение и да възстанови депозита в размер на
2500 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Виждам,

че е приложено решение

за заличаване. От кой орган е прието това решение, тъй като не става
ясно от записа в проекта.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Решението е на Управителния
съвет на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ от
25.02.2021 г. На свое извънредно заседание партията решава да се
присъедини към „Патриотична коалиция - Воля и НФСБ“ за участие
в изборите за народни представители и да бъде заличена в ЦИК
регистрацията на партия БЗНС, за участие в изборите за народни
представители.
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Дописано е от председателя на Управителния съвет Василка
Стоилова и от председателя на партия БЗНС – Николай Ненчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Госпожо

Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, този текст на
закона изисква принципно решение на Централната избирателна
комисия. Ако ние в нашето решение го нямаме, законът в този
случай явно иска, при заличаването да се представя решение на
компетентния по устава орган. Това трябва да се изследва, да се
види дали решението е прието от компетентния орган при спазване
на изискванията по устава. Както разбира се, трябва да има и
доказателства за съответното мнозинство, при наличие на кворум за
провеждане на заседанието.
Ако липсва в решението на Централната избирателна
комисия за регистрация, което урежда и заличаването, просто го
посочвам като пропуск на Централната избирателна комисия.
Законодателят за участие в изборите виждате, че има по-либерален
режим. Не изисква, за разлика от предишния Изборен кодекс от
2011 г., не изисква решение на компетентните по Устав органи за
участие в изборите, поради презумпцията за наличието на
политически партии изобщо. Те съществуват за това, за да участват
в изборите съответно във властта и в управлението. Но, когато се
заличава регистрацията на една партия, законодателят неслучайно е
въвел необходимост от представяне на съответни доказателства, за
да не бъде еднолично представено от представляващите и
председателите на партиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Иванова, заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Госпожо
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КАТЯ ИВАНОВА: Като се присъединявам към казаното от
колегата Солакова, независимо дали го има в наше Решение № 1961
или не, то е изричен текст на закона и това е разпоредбата на чл. 137,
ал. 1 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
предложения относно решението?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз бях ясна. Аз нямам предложение
и ще гласувам за проекта. За мен има пропуск в решението на ЦИК.
Трябва да има указания по прилагането на тази разпоредба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

процедура по гласуване решението за заличаване.
Който е за предложения проект от докладчика, моля да
гласува. Прекъсвам гласуването.
Колеги, обявявам 10 минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

продължава заседанието.
Госпожо Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, след работно
обсъждане

предлагам

проекта

за

решение

за

заличаване

регистрацията на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН
СЪЮЗ за участието в изборите за народни представители на
04.04.2021 г., която е извършена с Решение № 2082-НС на
17.02.2021 г.
Предлагам да анулираме издаденото удостоверение и да
възстановим безлихвения депозит в размер на 2500 лв.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

С

това

предлагам на прегласуване, предложения проект от госпожа
Стефанова.
Колеги, процедура по гласуване.
Който е за, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1
(Силва Дюкенджиева)
Решение № 2141-НС.
Госпожо Стефанова, продължете.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешна
мрежа е публикуван проект за промяна в състава на коалиция
„Патриотична коалиция - Воля и НФСБ“. Това е 4689. На
26.02.2021 г. е постъпило заявление от коалицията, с което е
приложено решение за приемане на нови коалиционни партньори;
Допълнително споразумение № 2 към решението и споразумението
за образуване на коалиция от партии „Патриотична коалиция - Воля
и НФСБ“; удостоверение за актуално правно състояние на новата
присъединяваща се партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН
СЪЮЗ; удостоверение от Сметна палата на партия БЪЛГАРСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ

НАРОДЕН

СЪЮЗ;

образец

от

подписа

на

председателя и представляващия партията; образец на печата на
партията и пълномощно от представляващия в полза на Никола
Стойчев.
Предлагам Централната избирателна комисия да допусне
промяна в състава на „Патриотична коалиция - Воля и НФСБ“,
регистрирана с Решение № 2040-НС от 12.02.2021 г. и Решение
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№ 2131-НС от 24.02.2021 г. с включване на партия БЪЛГАРСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ

НАРОДЕН

СЪЮЗ,

да

анулира

издаденото

удостоверение и да издаде ново с вписване на състава на коалицията
след извършените промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, виждате проекта на решение във вътрешната мрежа в
папката на колегата.
Колеги, имаме ли предложения по текста? Няма.
Процедура по гласуване.
Който е за регистрацията на промяната в състава на коалиция
„Патриотична коалиция - Воля и НФСБ“, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решение № 2142-НС.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля да ме включите в точка 4 –
Промени в РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Ще ви
включа.
Минаваме към точка 6б.
Точка 6б. Поправка на техническа грешка.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, приехме решение
за разрешаване гласуването в частичния избор за кмет на община
Баните да започне в 6.00 часа по предложение на временно
изпълняващия длъжността кмет. В самото предложение е допусната
техническа грешка в номера на секцията. Идва само като номер на
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област, както виждате в новото писмо. Вместо 22, трябва да се
запише 21, както е в местните избори номерът на област Смолян.
Предлагам ви да приемем решение, с което да допуснем
поправка на техническа грешка в решение на Централната
избирателна комисия. Проектът го виждате във вътрешната мрежа
№ 4686 от 26.02.2021 г., като номерът на секцията вместо „ПСИК
№ 220200017“ да се чете „ПСИК № 210200017“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
други предложения? Ако няма, процедура по гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева,

Силвия

Стойчева,

Таня

Цанева,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Решение № 2143-МИ.
Връщаме се към проекти за промяна в състава на РИК.
Точка 4. Проект за решение за промяна в състав на РИК.
Госпожо Георгиева заповядайте.
ЦВЕТАНКА

ГЕОРГИЕВА:

Колеги,

в

Централната

избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № НС-10-62 от
26.02.2021 г. от Добрин Добрев, упълномощен представител на
коалиция „БСП за България“, за промени в състава на Районна
избирателна комисия в 18-ти изборен район – Разградски.
Предлага се на мястото на Иван Борисов – член на Районната
избирателна комисия, назначен с Решение № 2028-НС от
11.02.2021 г., да бъде назначена за член Татяна Петрова Къйчева от
списъка на предложените резервни членове. Към предложението е
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приложено заявление от Иван Маринов Борисов за освобождаването
му като член на РИК. Пълномощно в полза на Добрин Младенов
Добрев, декларация по чл.60, чл. 65, чл. 66, чл.3 от Изборния кодекс
и копие от дипломата за висше образование на Татяна Петрова
Къйчева, които са налични в преписката по назначаване на
Районната избирателна комисия в 18-ти изборен район – Разградски.
Предвид изложеното и на база на правните основания,
предлагам на Централната избирателна комисия да реши:
Освобождава като член на Районна избирателна комисия в
Осемнадесети изборен район – Разградски, Иван Маринов Борисов и
анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на РИК в Осемнадесети изборен район
– Разградски, Татяна Петрова Къйчева.
На назначения член да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, виждате във вътрешната мрежа качения проект на решение.
Имате ли предложения? Няма.
Процедура по гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева,

Силвия

Стойчева,

Таня

Цанева,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Решение № 2144-НС.
Минаваме към точка девета от дневния ред. Госпожо
Ганчева, заповядайте.

24
Точка 9. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с проведената
работна среща днес с Министерството на външните работи ви
предлагам с едно протоколно решение, с оглед улеснение на
българските избиратели, които подават заявление за гласуване извън
страната и с оглед посочените от тях места и обединенията, които
ние регулярно правим, да приемем принципно, че обединенията,
които се правят на местата, с оглед улеснение на българските
граждани, ще бъдат в системата и в списъка на потвърдените
заявления за гласуване извън страната, ще бъдат изписани на
български език, в скоби съответно на английски, латиница или
френски

примерно,

където

имаме

такива

предложения

от

Министерство на външните работи. Както стана ясно за двуезичните
държави, за да може да бъдат улеснени заявителите по заявления за
гласуване извън страната.
Принципно да приемем това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-04-01-68 от
25.02.2021 г. са направени предложения от работна група „Избори“.
Изпратени са ни грами, но в една от тях има дублиращи се записи на
места за гласуване извън страната, в региона на Азия, Австралия

и
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Океания, като за Австралия, Индия и Китай са направени конкретни
предложения, а именно за Австралия ,,Brighton Le Sands“ u ,,Shop 14,
THE ITALIAN F0RUM, 23 Norton Street, Leighhart, Sydney“ дa бъдат
добавени към мястото за гласуване „Сидней“.
В Индия получените заявления за „Делхи“ и „Ню Делхи“ да
бъдат добавени в мястото за гласуване „Делхи (Посолство)“.
Получените заявления за Шанхай да бъдат добавени към
мястото за гласуване „Шанхай (Генерално консулство)“, с оглед на
което ви предлагам с едно протоколно решение да уведомим
изпълнителя да извърши така направените

предложения за

изписване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам с аналогичен доклад.
С вх. № НС-04-01-63 от Посолството във Вашингтон, ни е
препратено от Министерство на външните работи с придружително
писмо предложение за консолидиране или обединение на места, като
именно Virginia Beach и Virginia Beach VA, могат да бъдат
обединени като Virginia Beach VA и Оклахома Сити с ОКЛАХОМА
СИТИ и Oklahoma City, OK могат да бъдат обединени като
Oklahoma City, OK.
Предлагам да изпратим до изпълнителя за изпълнение.
Който е „за“, моля да гласува.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, продължавам с вх. № НС22-291/1 от 25.02.2021 г., като към момента за сведение, а и във
връзка и с поставените въпроси на срещата днес с Министерството
на външните работи, която проведохме, ви предоставям на вашето
внимание преписка от името на Инициативния комитет за секция в
гр. Крю, председател на Българския комуникационен център и
основател на БНУ „Българче“, господин Сабри, който сочи колко
заявления има. Също така излага информация с оглед географска
гледна точка за гр. Крю къде е удобно на българите в населеното
място, как да гласуват.
Има информация за изрично съгласие, като собственик на
стопанисвания от него обект, за избирателна секция. Тя е на
вниманието на Министерството на външните работи. Към момента
за сведение и за съобразяване при бъдещи наши решения.
Колеги, докладвам вх. № НС-00-124, с което ни е препратено
писмо чрез съпорт, като госпожа Тончева ни пише, че живее в Ровно
– Норвегия. Подала е заявление за гласуване извън страната. Там е
упоменала място Фауске и би желала да го промени с Будо, но
вижда, че не е възможно това да стане в сайта, след като вече е
подала заявление. Сочи, че и двете места се намират на разстояние
от мястото, в което живее, но Будо е по-голям град и мисли, че е повъзможно да се отвори там избирателна секция.
Моли да й пишем, как е възможно да смени града, в който
евентуално би искала да гласува. Предлагам да отговорим с
отговора, че дори да е подала за друго място, тя може в изборния ден
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да упражни правото си на глас в място, където има разкрита
избирателна секция. Ще бъде включена в списъка за гласуване, след
като попълни декларация Приложение № 22-НС.
Това писмо също да го държим на внимание в папката, в
която обобщаваме, така както сме се разбрали за взимане предвид и
евентуални действия при решението ни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване на отговора.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева,

Силвия

Стойчева,

Таня

Цанева,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-354 от
24.02.2021 г.
Госпожа Стругарева ни сочи, че преди няколко дни е подала
заявление за гласуване от чужбина, но все още не е получила
потвърждение на декларираната електронна поща. Какъв е срока за
получаване на потвърждение и въобще изпраща ли се такова?
Предлагам да извършим проверка, дали тя е в списъка на
потвърдените, съответно непотвърдените. След извършване на
проверка да й дадем отговор. Като за целта изпратим за проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението. Протоколно решение за извършване
на проверка.
Процедура по гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева,

Силвия

Стойчева,

Таня

Цанева,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщаме на доклад от
предходното заседание вх. № НС-22-323 от 23.02.2021 г. Отговорът
не беше качен.
Пита ни госпожа Т., ако е български гражданин и
живее извън България и в деня на изборите дойде да гласува в
съответната избирателна секция, без да е включена предварително, а
се регистрира на място с необходимите документи за самоличност и
попълнена декларация образец, счита ли се, че за следващите избори
ще бъде включена в списъка за гласуване в тази държава?
Вторият въпрос е, списъците за гласувалите български
граждани извън страната, проверяват ли се от ЦИК след изборите,
по същия начин, както се проверяват писмените заявления, относно
валидността на данните.
Ако се проверяват, считам че българските граждани
гласуващи извън страната, би трябвало да фигурират в списъците на
съответната държава за следващите избори. Очаква нашия отговор.
Предложен е проект на отговор във вътрешната мрежа с
разяснения. С оглед на закона предлагам да го гласуваме. Ако не
възразявате да го изпратим на госпожа Т.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във вътрешната
мрежа виждате проекта на писмо.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева,

Силвия

Стойчева,

Таня

Цанева,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С вх. № НС-22-365 от 24.02.2021 г.
Казва се Б. Т. и пише по повод, че нейното ЕГН
е използвано неправомерно за заявление за гласуване извън
страната. Предлагам за проверка и след това на внимание
обобщаване в папка злоупотреба с лични данни, за анализ и
предприемане на бъдещи действия, от страна на Централната
избирателна комисия след анализа и обсъждането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура

по

гласуване

на

протоколно

решение

за

извършване на проверка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам НС-23-20/1 от
25.02.2021 г. Това е писмо от господин Д. И., което е на
вниманието на господин Кондов и госпожа Екатерина Захариева.
Сочи се, че е второ писмо, предложение за партньорско
сътрудничество и работен процес. Предлагам го за сведение и
запознаване от членовете, предвид, че то е адресирано до работна
група избори и министъра на външните работи.
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Докладвам вх. № НС-04-01/9. Това са съгласията, които
пристигат регулярно в ЦИК за обобщаване.
Докладвам НС-04-01-63/3 от 25.02.2021 г. То вече беше
докладвано, но тъй като е с друг номер, ви го докладвах отново.
Вх. № НС-00-134 от 25.02.2021 г. Във връзка с наше писмо за
проверка, по писмо на госпожа Д. Т. от Информационно
обслужване, се е върнала проверката. Лицето има успешно прието
заявление към момента. Предвид което го предлагам за сведение. Да
не се отговаря на лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, правя това предложение,
защото всеки който подаде заявление, знаете с тези потвърдени и
непотвърдени заявления се визуализират. Ако има затруднения,
тогава практиката е да отговаряме, с оглед съдействие.
Докладвам вх. № НС-04-01-66 от 24.02.2021 г., като от
Министерството на външните работи във връзка с грама от Брюксел
ни поставят въпроси, свързани с мотивирани предложения относно
броя на секциите, които ще се образуват. Има ли възможност
ръководителите на ДКП-тата да правят? Повече от 500 означава ли,
че броят на избиратели, заявили желание да гласуват чрез подадени
заявления или се определя въз основа на очакваната избирателна
активност. С оглед направената среща считам, че не дължим отговор
и не предлагам отговор на тези въпроси до Министерството на
външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения? Няма.
Продължете.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-04-01-63/1 от
24.02.2021 г.
В отговор на наше писмо със съответния изходящ номер,
относно възможността за обединяване на дублиращи се записи, на
заявени от избирателите места за гласуване извън страната,
изпращат на нашето внимание грама от Атина. Като в грамата от
Атина, на първо място по точка 1 предлагат да бъде извършена
корекция, като район в Атина ул. „Калари“ 26, пл. „Кариасаки“ бъде
коригиран на Атина, ул. „Кароло“ 26, пл. „Кариасаки“. А подадените
заявления за гласуване на ул. „Кароло“ 26 бъдат считани за подаден
на конкретния адрес и добавени към останалите постъпили към него.
По точка 2, те ни предлагат гр. Нафплио се появява в две
позиции за подаване на заявление за гласуване с различно
изписване, съответно Нафплио и Навплио. Конкретното изписване
на името на града е Нафплио, съответно в скоби е посочено и на
латиница.
Предлагат в тази насока да се обединят двете позиции по
правилното изписване на Нафплио.
По трета точка ни предлагат, с оглед дублирането на
населеното място като Патра – Гърция и Патра Воци, като във
втория случай се касае за гр. Патра, ул. „Димитрио Воци“ № 2.
Предвид нарастващия брой заявления за гласуване в района
на „Патра Воци“ 2 и липса на промяна в броя на заявленията за
Патра – Гърция, предлагам двете позиции да бъдат обединени в
едно, под името Патра ул. „Димитриу Воци“ № 2.
Предлагам ан блок да одобрим всички тези предложения,
като с оглед да няма неточност при повтарянето на предложенията,
мисля че е удачно в случая да изпращаме и копия от така
направените предложения до изпълнителя, за да няма някаква
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неточност при преповтарянето, при обединението и начина на
изписването. Така че правя го това предложение в едно с всичко,
което докладвах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, първото предложение за обединяването, така както беше
докладвано от колегата Ганчева.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
И принципно при извършването на такива обединения, копие
от грамата да бъде изпращана и до изпълнителя, с оглед да бъдат
нанесени промените.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам НС-00-130 от
24.02.2021 г. Това е доклад относно направените въз основа на
протоколно наше решение, обединение от работната група в едно с
изпълнителя, на местата в списъка на утвърдените заявления за
гласуване.
За сведение и на вниманието на Централната избирателна
комисия.
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Колеги, вх. № НС-04-01-63 от 24.02.2021 г. ни е изпратена
грама от посолството на България в Ню Йорк, с предложение за
обединение и изписване. Тъй като аз във връзка с направените
обединения, без да съм проверила конкретно, с оглед големия обем в
доклада за обединяване, считам, че по тази грама исканията са
удовлетворени за обединяване. Тя ни се изпраща за втори път, по
мое мнение. Затова ви предлагам принципно да приемем, че ще
направим тези обединения, но само в случай че има някакви разлики
с предходното обединяване, защото иначе е безсмислено. Но ви
моля за това принципно решение, за да не го връщам отново на
доклад след проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

В

същата

преписка

има

предложение от Генерално консулство – Лос Анджелис за
изписвания на имена. Сан Франциско да бъде изписано като Сан
Франциско, Калифорния, Лас Вегас.
Като например, изнесената информация по булетите, така
както я виждате, както и предложение за обединяване за място Лон
Анджелис – Калифорния, Генерално консулство, с места, които са
Лон Анджелис под друго наименование. Предлагам анблок да
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изпратим с приложение на изпълнителя, да направи обединението
както и да изпише правилно, съобразно грамата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Който е за, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева);
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам на вашето
внимание вх. № НС-23-28 от 25.02.2021 г., относно предложение на
госпожа

М.

Б.

за

обединение

на

локации

във

Виена.

Предлагам до Министерство на външните работи за становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението.
Процедура по гласуване.
Който е за, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева);
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЕВА: Докладвам вх. № НС-22-375 от
25.02.2021

година.

Това

е

писмо

от

госпожа

Г.

Г.

с

въпрос. Ние сме й отговорили. Тя ни пита за точния адрес на секция
в Лондон, Уолтамстоу.
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Предлагам да й отговорим, че ЦИК със свое решение ще
определи местата, където ще има секции в срок до 13.03.2021, след
което за повече информация за местата, адресите на секциите, да
следи страницата на Министерството на външните работи и нашата
страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева);
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: На вашето внимание предлагам
НС-00-135 от 25.02.2021 г. Чрез съпорт господин И. М. моли
да бъде включен в списъка за гласуване на секция в Испания, гр.
Кастейон де ла Плана. В декларация до ЦИК записал Валенсия, тъй
като не излезе секция в гр. Кастейон де ла Плана, която е найблизка, в която е гласувал.
Моля, да уважите молбата ми. Пише си двете имена и
съответно ЕГН.
Предлагам

да

отговорим

на

господин

М.

със

стандартния отговор. В случай че е подал заявление, той може да
упражни правото си на глас, на друго място различно, където има
разкрита избирателна секция и да бъде дописан в избирателния
списък, след попълване на декларация Приложение № 22-НС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

процедура по гласуване на писмото.

АНДРЕЕВ:

Колеги,
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Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева);
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-04-01-59/1 от
24.02.2021 г. от работна група „Избори“ отново ни сезират повторно
за несъответствие в системата за електронно заявление за държави –
Кипър, Тунис.
Предлагам го за сведение, с оглед на това че ние вече
изпратихме писмо и днес имахме уверението, че е отстранено
несъответствието.
Колеги, докладвам вх. № НС-04-01-8/23 от 24.02.2021 г., като
това са грами от Министерството на външните работи. Те съдържат
огромна по обем информация за обобщаване, така че към момента
единствено за сведение мога да ви ги предложа. При необходимост
ще ги върна на доклад.
Връщам на доклад преписка, която беше отложена поради
работната среща с Министерството на външните работи, а именно
под вх. № НС-04-01-52 от 18.02.2021 г. Именно с нея ни беше
изпратена грама, с която записът за местата за гласуване в градовете
Монреал, Ниагара Фолс и Калгари да бъдат изписани, както е
посочено на френски.
Във връзка с проведената среща, протоколното решение,
предлагам тези места да бъдат изписани на български език, добавка
в скоби на френски, както и да изпълним предложението на
Министерството на външните работи да бъдат обособени в две
категории местата съгласуване, както следва: Монреал – Българска
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църква „Св. Иван Рилски“ и Ниагара - Българска църква „Св. Иван
Рилски“.
Предлагам да ги гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имате
ли други предложения?
Процедура по гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против –
няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Припомням, че в тази грама имаше
конкретно предложение как да се разпределят от посланика
гласовете от едно място на друго, с оглед информацията, която
имаме в Централната избирателна комисия. Аз към момента няма да
правя никакви предложения.
Предлагам в тази част грамата и с оглед проведената работна
среща днес да остане на вниманието на Централната избирателна
комисия, с оглед очакваните предложения, конкретно мотивирани от
ръководителите на ДКП-тата и при необходимост, с оглед
изразеното становище, което очакваме, ще върнем на доклад, ако е
необходимо

да

изискаме

информация,

да

препратим

към

Министерството на външните работи.
Колеги, за Канада под вх. № НС-00-120 от 23.02.2021 г. е
пристигнало

предложение

доброволци

чрез

съпорт.

за

изписване,

Предлагам

да

за

обединяване от
го

изпратим

на

Министерство на външните работи за становище по компетентност.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, моля за
гласуване на предложението на колегата Ганчева.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева);
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в писмо, което ние бяхме
изпратили за становище от Министерството на външните работи,
което беше пристигнало от мрежа на изборни доброволци в чужбина
– Австрия, Министерството на външните работи под писмо с вх.
№ НС-04-01-56 от 19.02.2021 г. изрази положително становище, да
се обединят локациите за Виена, така както е във връзка с молбата
на изборните доброволци в чужбина. Ние отложихме преписката
заради работната среща.
Предлагам ви сега с едно писмо до изпълнителя, с
приложение на предложението за обединяване, да възложим да
бъдат извършени обединяванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева);
против – няма.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-04-01-51 от
17.02.2021. Колеги, това е преписка, която отложихме за обсъждане
в работна група и с оглед работната среща с Министерството на
външните работи. От Министерството на външните работи са ни
изпратили, точно изписване на наименованието на места в Германия
на български и на латиница.
Предлагам с едно писмо до изпълнителя да възложим
изписването така, както е съобразно писмото на Министерството на
външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с оглед многото писма,
които гласувахме до изпълнителя и до Министерството на външните
работи, дали да се счете, да се обединят в едно писмо, за да има
улеснение на адресатите до които пишем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, мисля
че предложението се споделя от всички членове на Централната
избирателна комисия, да бъде всичко с едно писмо, за да не бъдат
самостоятелни, отделни писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-400 от
26.02.2021 г.
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Подадох заявление, че ще гласувам в САЩ – Вашингтон, но
след това разбрах, че има открита секция в Уйнчестър. Въпросът ми
е ще мога ли да гласувам в Уйнчестър, защото живея там?
Колеги, към момента няма открити секции. Предлагам на
госпожа Стефка Русева да й отговорим със стандартния отговор, че
дори да е подала заявление за друго място, тя в изборния ден може
да гласува в удобно за нея място, като попълни декларацията. За
повече информация за местата, ЦИК се очаква с решение до
13.03.2021 г. да обяви местата и броя на секциите. А за повече
информация за адресите на секциите да следи на двете интернет
страници на ЦИК и на Министерство на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Процедура по гласуване на предложеното писмо.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Входящ

№

НС-22-401

от

26.02.2021 г.
Обръщат се към нас с въпрос, че живее в София и има
постоянен адрес и е в списъците за избирателна секция към
„Триадица“.

Д-р

К.

В.

ни

пише,

че

ще

пътува

до

Париж в края на март 2021 г. и вижда, че френските власти ще
позволят откриването на избирателна секция там. Какво е необходим
да направи, за да гласува на 04.04.2021 г. в Париж.
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Предлагам стандартен отговор, че може да подаде заявление,
ако желае да гласува извън страната в изборния ден. Дори и да не е
подала заявление извън страната, тя ще гласува в удобно за нея
място, след като направи необходимото, а именно попълни
декларацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

процедура по гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Писмо с вх. № НС-00-125 от
24.02.2021 г. чрез съпорт ни е изпратен имейл от госпожа Н.
Н., като този имейл е да ни информира, че е подала заявление за
гласуване за секция извън страната в Кипър.
При проверка на моето ЕГН установявам, че в списъка за
гласуване по местоживеене е именно Бургас. При това, последните
20 години не живее там и никога не е гласувала и се намира в
списъците. Прикачва информация от справка по ЕГН и моли
информацията за изборната секция да бъде обновена.
Предлагам към момента да го приемем за сведение, тъй като
ние ще изпратим обобщената информация за съставяне на списъците
от ръководители на ДКП-тата, като те ще подадат информацията до
МРРБ и не по-късно от 18 дни преди изборния ден, съгласно чл. 31
ще бъдат заличени тези, които са включени в списъците за гласуване
извън страната.
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Докладвам вх. № НС-22-399 от 26.02.2021 г. Това е писмо,
което е изпратено от мрежа на изборни доброволци в Австралия и
Нова Зеландия.
Господин

Я.

К.

ни

сочи

места,

които

според

него би следвало да се обединят. Предлагам за становище от
Министерство на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С учудване видях преписка с вх.
№ НС-22-397 от 26.02.2021 г. разпределена на мен и на госпожа
М. Р., част от нашата администрация.
Моля, да се запознаете с нея. Не ми е известна информацията
по преписката. Очаквам може би становище от госпожа Р.
Към момента за сведение.
Докладвам вх. № НС-22-202/1 от 25.02.2021 г. от госпожа
Р. Л.
Колеги, припомням, че госпожа Л. ни писа няколко
писма по повод личните данни, а именно трите имена, които седят
на нашата страница в списъка на потвърдените заявления за нея.
Също така тя сочеше и за дъщеря си. Включително имахме преписка
от Администрацията на президента. Припомням, че ние препратихме
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всички писма от подобен характер за становище от компетентния
орган, във връзка със защита на личните данни, а именно Комисията
за защита на лични данни. Като обърнахме внимание и на
правомощието, което Централната избирателна комисия има и
задължението по закон, по чл. 17 от Изборния кодекс.
В тази връзка ние публикувахме и съобщение, както и
изпратихме писмо до всички лица, които ни сезираха с подобен
проблем, включително и до администрацията на Президента.
Сега госпожа Л.

, отново ни пише, като казва:

„Уважаеми господин Президент на Република България, и
уважаеми господин Председател на Централната избирателна
комисия,
Публикацията на некодираните имена на дъщеря ми с
имената и моето в интернет страницата на ЦИК, със списък на
потвърдените заявления за гласуване в секции извън страната,
поставят в сериозен риск, според нея, особено нейната сигурност.
Моля, да се отстранят имената на дъщеря ми и моето
незабавно, във връзка със сериозна опасност за личната ни
сигурност“.
Сочи, че дъщеря й може да се регистрира и гласува на място,
на определената дата и по определен начин във Вашингтон, ако се
подсигури такава възможност без да се публикуват имената им.
Сочи също така, че засега пътуванията и личните срещи са
стриктно ограничени, заради специалната епидемична ситуация.
При първа възможност може да посети приемната за допълнителни
обяснения на място.
Уважаеми господин председател, предлагам на работна група
да го обсъдим, която сме предвидили за днес. Предлагам за
обсъждане в работна група и след това ще вземе решение по
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повторното искане на госпожа Л. За сведение на колегите,
НС-22-202/1 от 25.02.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля колеги да
се запознаете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-04-0167 от 24.02.2021 г., както и същата информация пристигнала като
оригинал. Това е информация за Република Чехия. Имахме питания
по този повод. Препратихме за становище на Министерството на
външните работи. И днес на работната среща беше обсъдено.
Предлагам отново за работната група, днес по ваша преценка да
обсъдим конкретно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Въпросите и отговорите от чужбина
минават към тази точка. Аз ви докладвам вх. № НС-00-142.
Уведомяват ни, че Н. М. е регистрирана. Три писма
ни писа. Това което е подала по пощата като пристигне, ще бъде
отхвърлено.
Лицето не дочака писмото. Пише, знам, че сте много заети,
но аз се чудя какво да правя. Помогнете ми. И аз реших да й се обадя
по телефона и й дадох пълни разяснения. Гражданката е спокойна.
Знае как да гласува. Може да отиде във всяка секция, като попълни
декларация. Знае, че няма да бъде преследвана за това, че е подала
без да иска две заявления. Едното ще бъде отхвърлено. Случаят е
приключен според мен. Изрично заяви, че не желае писмен отговор
при това положение.
Другото е с вх. № НС-22-398. Живеят в Германия една група.
Въпросът им е, ако не се съберат 60 човека, дали ще могат да
гласуват и какъв е реда. Мисля, че беше № 14. Казваме им, че във
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всяка секция, която е разкрита, като попълнят декларация, която ще
им бъде предоставена на място, могат да гласуват. Но ние
препращаме с писмо към въпроси и отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване на писмо, с което да препратим към
отговорите във въпроси и отговори.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви едно
запитване, което е пристигнало на електронната поща на ЦИК, с вх.
№ 22-396 от 26.02.2021 г.
Госпожа Ш.констатира, че

си е попълнила заявлението

за гласуване в чужбина. Но то не е било прието, поради определени
технически проблеми.
Подготвил съм в моя папка за днешно заседание, може да
видите едно писмо, с което се обръщаме към партньора за проверка.
Уведомяване на Централната избирателна комисия за резултата от
проверката, за да може да уведомим избирателя за причината.
Моля, за гласуване на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Вх. № НС-22-355 от 24.02.2021 г.,
госпожа Б. пита: Къде трябва да се регистрирам, за да
подам заявление за гласуване в чужбина на изборите на 04.04.2021 г.
Отговора е в моята папка.
За да подадете в срок до 09.03.2021 г. заявление за гласуване
извън страната, Приложение № 21-НС от Изборните книжа, в
изборите за народни представители е достатъчно да имате
избирателни права и не е необходимо да се регистрирате никъде.
Това е отговора, който предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Процедура по гласуване на текста.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Днес е дошло едно питане с вх. №
НС-22-403 от 26.02.2021 г.
Госпожа Д. живее в Лондон – Великобритания.
Бих искала да гласувам, но в сайта на Българското посолство
няма информация за електронен вариант. На кой имейл се изпращат
електронните заявления за гласуване извън страната?
Предлагам да отговорим кратко с писмо, с което да укажем
през интернет страницата на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
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Процедура по гласуване на текста.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, прекъсвам заседанието на Централната
избирателна комисия.
Обявявам почивка от 30 минути.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна
комисия.
Колеги, минаваме към седма точка. Госпожо Солакова,
заповядайте.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение писмото, изпратено от главния секретар на Министерския
съвет до областните управители и до други органи и институции,
съгласувано с Централната избирателна комисия, относно възлагане
на определени дейности във връзка с организационно-техническата
подготовка, включително относно изработка на изборни книжа и
материали.
Докладвам ви го за сведение. Копие от писмото ще остане в
зала 42. И тъй като не е адресирано до районните избирателни
комисии, всъщност ви предлагам да го препратим с едно
придружително писмо до всички РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на работна група
бяха обсъдени проектите на удостоверения, които получихме с
писмо № НС-04-05-9 от 24-и на главния секретар на Министерството
на вътрешните работи. Предложението на работната група е да
изпратим писмо, с което да съгласуваме представените проекти на
удостоверения и да направим предложение във всички
удостоверения да се включат и данни за настоящия адрес на лицето
след данните за постоянен адрес. Те са четири образеца.
И изрично в писмото, тъй като главен комисар Ивайло
Иванов отбелязва, че във връзка с произвеждането на изборите за
Народното събрание и с цел създаване на организация, която да
позволи на българските граждани, непритежаващи валидни
документи за самоличност, да упражнят правото си на глас,
представят тези образци на удостоверения, да отбележим изрично в
нашето писмо, че както е посочено и в тяхното с цел създаване на
организация, която да позволи на българските граждани,
непритежаващи валидни документи за самоличност, да упражнят
правото си на глас, да предложим одобрените образци и указанията
да бъдат оповестени своевременно.
Проектът на писмо е във вътрешната мрежа, моля да го
видите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване на писмото.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, едно писмо, което
сме получили от РИК – Враца. То е изпратено до заместникминистъра на здравеопазването с копие до нас – информация за брой
избиратели, брой членове на секционни избирателни комисии във
връзка с разпределението на лични предпазни средства и други
материали за справяне в условия на ковид и създаване на условия за
безопасна работа.
Аз предлагам да вземем протоколно решение, за да бъде
доведено и до знанието в деловодството – да се класират всички тези
писма в отделна папка, изпратени до Министерството на
здравеопазването с копие до Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване на протоколното решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмо, което изпратихме до
всички общински избирателни комисии и кметовете на общини във
връзка с частичните избори на 28 февруари относно предоставяне на
информация за откриването на секциите, за избирателната активност
в определени часове, която да бъде публикувана на страницата на
съответната общинска избирателна комисия. По сигнал от
адресатите се наложи да препратим отново писмото, защото първото
беше с приложение в pdf формат, а изрично е указано, че нашите
таблици в две приложения са в ексел формат за улеснение на ОИКовете и на кметовете на общини, за да може тази информация да се
публикува на страницата. Ние не изискваме информация и няма да
изискваме, защото тя ще бъде публикувана на страниците на
общинските избирателни комисии и ще се изпраща по електронната
поща на Централната избирателна комисия.
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Моля за последващо одобрение на повторното изпращане на
писмо № ЧМИ-15-20 с двете приложения в ексел формат на днешна
дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване на протоколно решение за
последващо одобрение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, обобщава се информацията
за часовете на пристигане на общинските избирателни комисии в
понеделник – 1 март, след произвеждането на частичните избори.
Информацията е публикувана във вътрешната мрежа. Създадена е
организация, включително с дежурни членове на Централната
избирателна комисия за получаване на документите от
упълномощените представители на общинските избирателни
комисии.
Последно за упълномощени представители за получаване на
бюлетините получихме от Общинска избирателна комисия –
Камено.
Докладвам ви ги за сведение. Публикувани са като обобщени
справки във вътрешната мрежа.
Във връзка с произвеждането на избори за народни
представители от Националната асоциация на председателите на
общинските съвети в Република България е постъпило писмо по
електронната поща, с което се поставя въпрос относно кандидатите
за народни представители, които са председатели на общински
съвети – след включването в листата и регистрацията им като
кандидати в районните избирателни комисии дали следва да подадат
заявление за отпуск, или може да продължат да изпълняват своите
функции, като изрично подчертават през 2015 и 2019 г. становищата
на Централната избирателна комисия в местните избори, че те могат
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да продължат да работят, като, разбира се, при спазване
изискванията на чл. 161 в деня, в който има предизборна кампания и
те участват, да не изпълняват своите задължения като председатели
на общински съвети.
Докладвам ви го за запознаване. В работна група в най-скоро
време да обсъдим този въпрос и да уведомим Националната
асоциация със становището на Централната избирателна комисия,
каквото становище досега сме изразявали и по телефона, разбира се.
То е в потвърждение на изразените становища в 2015 и 2019 г.
Връщам на доклад писмото на заместник министърпредседателя по икономическата и демографската политика и
министър на туризма госпожа Мариана Николова до Централната
избирателна комисия, с което писмо тя информира за проведена
среща с областните управители, свързани с работата на районните
избирателни комисии и администрациите в епидемична обстановка.
Част от въпросите са били тези.
На работна група разгледахме писмото и се уточнихме, че в
частта относно създаване на организация по приемането на
протоколите от секционните избирателни комисии след изборния
ден, да се създаде такава схема, която да позволи да няма струпване
на много комисии, включително създаване на буферни зони за
изчакване и така нататък.
Предлагам ви да изпратим писмо по предложение на
работната група до всички районни избирателни комисии с копие до
госпожа Мариана Николова и да укажем, че своевременно следва да
бъдат създадени такива планове, разбира се, въз основа на срещи с
областните управители, като се съобразяват с всички указания на
Централната избирателна комисия и създадат съответните планове,
съобразявайки се и с местните особености, така че да се гарантира
животът и здравето на всички участници в изборния процес, да няма
струпване на членове на секционни избирателни комисии, да не се
налага изчакване след изборния ден.
Моля да видите проекта на писмо във вътрешната мрежа и да
го гласуваме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Виждате във вътрешната мрежа
проекта на писмо.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви
докладвам писмо от главния секретар на Министерския съвет до
министъра на вътрешните работи. От това писмо става ясно, че
централизирано е възложена изработката и доставката на изборни
книжа и материали, като удостоверение за гласуване на друго място
и публичен регистър, печати на секционните и подвижните
секционни избирателни комисии, и други някои изборни книжа,
посочени в това писмо с вх. № НС-03-22-1 от 26-и. Докладвам ви го
малко по-подробно, защото става ясно, че удостоверенията за
гласуване на друго място и публичният регистър, изработката е
изпълнена, прилага се график и по този график ще бъде извършена
експедицията към областните центрове. За останалите допълнително
ще се предостави информация. За сведение.
Уважаеми колеги, докладвам ви, че от Софийска област сме
получили писмо, то е копие до Централната избирателна комисия,
затова ви го докладвам за сведение. Изпратено е до директора на
Областна дирекция на МВР, СДВР и регионална дирекция за
пожарна безопасност и защита на населението. От главния секретар
на Областна администрация на Софийска област информират във
връзка с организационно-техническата подготовка, че са сключени
договори за наем на помещения, в които ще се съхраняват бюлетини,
изборни книжа и материали до предаването на секционните
избирателни комисии.
За сведение ви го докладвам. Този път не се иска
предварително съгласуване с Централната избирателна комисия.
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Имаме вече традиционни взаимоотношения, които дават своя
резултат.
Колеги, докладвам ви писмо от Столична община, подписано
от кмета госпожа Фандъкова, то е до председателя на Централната
избирателна комисия, копие до министъра на здравеопазването,
главния държавен здравен инспектор, директора на Столична
регионална здравна инспекция, главния секретар на Министерския
съвет и председателите на 23, 24 и 25 районни избирателни комисии
относно гласуване с подвижна избирателна кутия в условията на
извънредна епидемична обстановка и реализация на процеса на
ваксинация срещу COVID-19 на членовете на подвижните
секционни избирателни комисии при произвеждането на избори за
народни представители.
Колеги, в писмото се поставят въпроси, като се изисква и се
отправя настоятелна молба да се произнесе Централната
избирателна комисия под формата на валидни юридически
изявления, като са формулирани запитвания във връзка с
регламентите на ЦИК до момента. Считам, че изисква сериозна
работа в работна група „Методически указания“, както и
„Принципни решения“. Аз ви го докладвам за сведение и
запознаване. Сериозно го поставям на вниманието на Централната
избирателна комисия и предлагам да се предостави на
ръководителите на работни групи „Методически указания“ и
„Принципни решения“, за да може да се справим с…
РЕПЛИКА: Кой номер е писмото?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: № НС-07-5 от 25 февруари 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението да бъде обсъдено в рамките на работно обсъждане на
„Принципни решения“ и „Методически указания“.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, трите въпроса,
които се поставят, всъщност те са и малко повече, в това писмо,
което е пристигнало при нас на дата 25 февруари, немалка част от
тях намира отговор в нашето принципно решение, което приехме в
понеделник, във връзка с подвижните секционни избирателни
комисии по принцип.
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На първия им въпрос, както го виждаме, директен отговор
сме дали и той е ясен: създават се две отделни подвижни секционни
избирателни комисии – тази за трайни увреждания, и другата за
гласуване на избиратели, поставени под карантина. Много други
общини, които са видели нашето решение, са разбрали тази идея.
Останалите въпроси обаче, според мен…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Николов, ще го обсъждаме в рамките на…
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Господин Председател, аз ползвам
възможността да кажа, че проекта, както казах и вчера в точка
„Разни“ за подвижните секционни избирателни комисии за
гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина е
готов и предлагам след едно работно обсъждане в заседанието в
понеделник, като съобразим и тези бележки, които само на пръв
поглед съм видял, да обсъдим в понеделник и да приемем
решението, за да отговорим на въпросите на общината. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Николов – в административни преписки.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, постъпило е едно писмо, което е от
коалиция „Демократична България“ с вх. № НС-11-21 от
25 февруари 2021 г. Можете да го видите в моя днешна папка. С
него се правят бележки, задават се въпроси относно наше
административно решение – административен акт № 2122. В
рамките на тази страница и половина основните въпроси, които се
поставят, са два. Първият въпрос е: как гласуват и могат ли да
гласуват лица, чиито документи за самоличност са изтекли на
13 март 202 г.? И вторият въпрос е: как и къде гласуват, могат ли да
използват документите си с изтекла валидност избиратели, на които
преди 12 март е изтекла валидността на съответните документи?
Подготвил съм кратък отговор, който можете да видите в
моята папка. Изразяваме становище, че, разбира се, избиратели с
документи за самоличност, изтекли на 13 март, могат да използват
тези документи, без да се изисква удостоверение за издаване на
лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс. 13 март е датата на
първия ден от извънредното положение, което беше обявено с
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решение на Народното събрание. В този смисъл е и нашето решение,
което говори в своя диспозитив за документи, чийто срок на
валидност изтича на или преди 13 март 2020 г.
Колкото се касае до втория въпрос, предлагам да отговорим,
че във връзка с втория тип документи за самоличност, чийто срок
изтича преди 13 март, се прилагат правилата на разпоредбата на
чл. 263 от Изборния кодекс и избирателите, които притежават такива
документи, могат да гласуват с удостоверение за издаване налични
документи по чл. 263, ал. 1 и ал. 2. Предлагам да посочим и ал. 2,
тъй като поставеният въпрос обхваща и гласуване извън страната.
Това е моето предложение за отговор. Писмото е постъпило
вчера. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате проекта на писмо. Имате и предложения по него?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).
Продължаваме с колегата Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия е постъпило писмо от кмета на община Сливница относно
назначаване съставите на секционните избирателни комисии.
Предложението е комплектувана в цялост в оригинал с протоколите
от протоколите от проведените консултации, на които е постигнато
съгласие, с предложенията за поименен състав на секционните
избирателни комисии на територията на община Сливница.
Предлагам да го изпратим на Районна избирателна комисия –
26 изборен район, Софийски за назначаване на съставите на
секционните избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението да бъде препратена цялата преписка,
която ни е изпратена от кмета на община Сливница за назначаването
на секционните избирателни комисии, за да може Районната

56
избирателна комисия в определения от нас срок, съгласно
решението, да може да назначи секционните избирателни комисии и
съответно да изпрати списъка, за да може те също така да бъдат
ваксинирани.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, пристигна писмо с
вх. № НС-00-139 от „Информационно обслужване“, от И.
Г. до Централната избирателна комисия. Молят за по-бърза реакция
от наша страна във връзка с наше писмо, с което ги молим за
съдействие с цел осигуряване на екип от „Информационно
обслужване“ за визуализация на предстоящите на 2 март от 16,00 ч.
жребий за определяне на номера на партиите и коалициите в
бюлетините за гласуване в изборите за народни представители,
както и за реда на представяне в различните форми на предизборна
кампания, ни информират, че имат готовност да осигурят
необходимото съдействие, но молят в най-кратки срокове да им
предоставим следната информация, а именно: списък на партиите и
коалициите, както трябва да бъдат изписани на екрана по време на
тегленето на жребия; списък с точните наименования на различните
жребии, както и последователността, в която ще бъдат изтегляни;
описание на процедурата по теглене на жребиите и дали е
необходимо екипът на „Информационно обслужване“ АД да носи
друга техника, освен преносим компютър с инсталиран
необходимият софтуер за визуализация на жребиите. Ще
предоставят допълнително списък на лицата, на които да бъде
осигурен достъп до сградата за теглене на жребия.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа с мои инициали има
подготвено писмо и списък на партиите, както са заявени.
Предлагам да е по реда регистрациите на партиите в Централната
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избирателна комисия. Така са описани под номерация 1, 2, 3, 4, 5,
6… със съответната дата, на която са регистрирани, и съответното
решение на Централната избирателна комисия, с което партията е
регистрирана. Така също и списък на коалициите, като изрично е
посочено, тъй като утре е последният срок за промяна в коалициите,
изрично е посочено, че списъкът, който им предоставяме, е актуален
към 26.02.2021 г., тоест евентуално след утре може да подлежи на
корекция.
Предоставяме и списък за наименованията на съответната
партия, както е заявена за отпечатване върху бюлетината. Нали така
сме съгласни, или както е регистрацията на партията по актуално
състояние? Добре е както е за отпечатване в бюлетината. Мисля, че
имат необходимата техника като се изтегли съответния номер на
партия да е визуализирана бюлетината и да отиде на съответното
място, като се изтегли номерът. За да може да виждат медиите как
точно ще изглежда и самата бюлетина, със съответните партии и
коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия.
Значи нямаме спор по това, че партиите трябва да са така,
както са заявени за отпечатване в бюлетината, а не както е по
регистрацията на същите.
Другото е забележката, че списъкът е актуален към
26.02.2021 г.
И третият въпрос, по който искам съгласуване с Централната
избирателна комисия, е поредността да е така, както са регистрирани
със съответните решения в Централната избирателна комисия, така
да е и в самия списък.
Ако имате предложения за друг ред на изписването в
предоставения списък, моля да го посочите, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Мисля, че няма
проблем да бъдат изписани така, както са в съответствие с
регистъра, тъй като в момента, в който започне да се тегли жребият,
те ще се разместват, съгласно поредните номера, които ще получат
въз основа на жребия. Затова нека да бъде предоставен така
списъкът на „Информационно обслужване“.
Виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата
Баханов писмото, както и приложението към писмото.
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Имате ли други предложения за текст на писмото?
Ако не, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към точка 6а. Колега Бойкинова, заповядайте.
Точка 6а. Решение за промяна в състава на коалиция.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, проектът за
решение е в моя папка, също така и заявлението.
Постъпило е заявление от господин Радослав Милев Кацаров
– председател на партия „Съюз на свободните демократи“ с вх. №
НС-10-61 от 26.02.2021 г. В заявлението се казва, че с настоящето
заявява безусловно и категоричното си намерение да напусне
коалиция от партии „Граждани от протеста“, регистрирана за
участие в ЦИК на предстоящите избори за народни представители
на 4.04.2021 г., съгласно т. 4.1. от Решението за образуване на
коалицията.
Коалицията е регистрирана с Решение № 2100-НС от
17 февруари 2021 г. и в нея участват пет партии. Заявлението е
подадено в срока по чл. 144. В него, както преди малко ви прочетох,
категорично се заявява искането за напускане състава на коалицията.
Подписано е от представляващия партията господин Кацаров,
подпечатано е с печата на партията, независимо че не е по образец
изборна книга на Централната избирателна комисия.
Предлагам да приемем решение, с което да регистрираме
промени в състава на коалиция „Граждани от протеста“, изразяваща
се в напускане на партия „Съюз на свободните демократи“ от
състава й. Да се анулира издаденото удостоверение и да се издаде
ново, в което да фигурират четирите партии, които остават в състава
на коалицията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков,
заповядайте.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: На кого да издадем новото удостоверение
не разбрах, като няма искане за това? Да уточним на кого да издадем
новото удостоверение, защото тези излизат и не можем да им даваме
удостоверения, а така излезе от доклада, за коалиция, в която не
участват. Според мен поне.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: С решението регистрираме промени
в състава на коалицията. В коалицията остават четири партии.
Удостоверението се издава на коалицията.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Тоест няма да издадем на молителя по
тази преписка удостоверение – така ли да разбирам?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, уточнихме въпроса. Съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
проекта.
Има ли предложения за промяна на текста на решението?
Колеги, процедура по гласуване на проекта на решение,
предложено от колегата Бойкинова.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – 2 (Александър Андреев и Ерхан Чаушев).
Номерът на Решението е 2145-НС.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам, господин Председател, да
добавим и това решение към списъка, който ще изпратим на
„Информационно обслужване“ относно актуалното състояние на
коалициите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Връщаме се на осма точка. Госпожо Ганчева, заповядайте.
Точка 9. Доклади относно организацията и провеждането
на изборите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС-00-141 от 25
февруари 2021 г. Това е проверка въз основа на писма от
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Министерството на външните работи, че има някои несъответствия
за държави и места в системата ни за електронно заявление за
гласуване извън страната. Както беше и при предходните доклади,
тези несъответствия са отстранени своевременно и незабавно, но във
връзка с проведената днес среща от изпълнителя ни информират за
най-вероятната причина за несъответствието, като сочат, както беше
казано и на срещата, че става въпрос за изключително малък брой
случаи и за единични бройки заявления, подадени в друга държава.
Смятат, че става дума за невнимание при избирането от падащите
менюта в системата за електронното заявление. И подробно
разясняват откъде според тях е възникнала техническата грешка.
Докладвам го за сведение, колеги, и предлагам за обобщаване
в папка с всички доклади, които се правят във връзка с докладите от
системата, за да можем да ги анализираме с оглед и подобрение за
бъдещи избори.
Докладвам вх. № НС-00-140 от 25 февруари 2021 г. Отново се
е върнала проверка по писмо на лице във връзка със затруднение при
заявлението за гласуване извън страната, само че към момента то
има вече успешно подадено, предвид което го предлагам за сведение
и не предлагам отговор до лицето.
Докладвам вх. № НС-04-01-69 от 26 февруари 2021 г. Колеги,
аз днес в първата част на заседанието ви докладвах тази преписка.
Това е отговор от Министерството на външните работи във връзка с
писмо, което беше от господин Д. И. Приехме го
за сведение с оглед, че е адресирано до министъра на външните
работи и до работна група „Избори“. Писмото е от Д. И., който е
от Доброволческата мрежа за гласуването извън страната. Подробно
Министерството на външните работи с копие до нас излага отговор
по поставените въпроси. Докладвам го за сведение.
С вх. № НС-23-30 от 26 февруари 2021 г. е пристигнало
традиционното писмо от Държавна агенция „Национална сигурност“
във връзка с организацията и подготовката на изборите за гласуване
извън страната и Временно комуникационния пункт. Към момента,
тъй като по някои точки следва да вземем решения, в които
предстоят, в останалата част предлагам да възложим на
администрацията за изпълнение. Естествено, в случай че е
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необходимо и ЦИК да вземе решение, да бъде представено на
вниманието на Комисията. Предлагам да възложим на директора на
дирекция „Администрация“.
С оглед сроковете за приемане на нашите решения, ще го
върна на доклад по отделните точки, които касаят ЦИК извън
страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, припомням, че на доклад
пред Централната избирателна комисия бяха грами с информация,
която се свеждаше до Република Чехия. Министерството на
външните работи ни изпращаха информация, че в държавата има
сложна обстановка с оглед заразата COVID-19, включително и че
съгласието е дадено само за произвеждане на избори в
дипломатическото и консулско представителство на Република
България в Прага. Към настоящия момент в системата за електронно
заявление заявителите са посочили и други места.
С писма с вх. № НС-04-01-67 от 25 февруари, а също така и
писмо от 24-и, отново в грами се поставят въпросите, свързани с
Република Чехия, като по наше искане от Министерството на
външните работи във връзка с пристигнало писмо от господин Б.
К., припомням, той ни беше информирал за това, че на страницата на
Външно министерство съответното ДКП за държавата Чехия, е
дадено разрешение само за Посолството в Прага. След проведената
работна срещу днес с Министерството на външните работи, ви
предлагам да изпратим писмо до изпълнителя, който поддържа
заявлението, в което да посочим, че за държава Република Чехия под
звездичка да има обяснителен текст за улеснение на българските
граждани,
че
за
тази
държава
в
Централната
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избирателна комисия е постъпила информация, че държавата е дала
съгласие за разкриване на избирателни секции само на територията
на Посолството на България в Република Чехия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението, колеги.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В грамите по входящи номера,
които идват от Министерството на външните работи, са поставени и
въпроси за заявленията за гласуване и конкретно дали подадените
заявления за гласуване на български граждани в градовете, различни
от Прага, важат след предоставената възможност от Чешката страна
за гласуване на гражданите единствено в дипломатическото
представителство в Прага. Към момента не ви предлагам да
предприемаме действия. Очаквам Министерството на външните
работи, ако желае някаква информация от ЦИК с оглед на това, че
ръководителите на ДКП съставят списъци, след приемане на нашето
решение да ни информира и ние винаги ще съдействаме.
В тази част предлагам да не приемаме някакви решения към
момента. Но предлагам с едно писмо, въз основа на току-що
приетото протоколно решение и проведената среща в
Министерството на външните работи, с оглед взаимопомощ и
сътрудничество, да информираме Министерството на външните
работи, че с оглед писмата и проведената среща информираме
българските граждани с този обяснителен текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
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Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-04-018/24 от 25-и. Отново ни се изпращат от Министерството на
външните работи грами от различните наши дипломатически мисии.
Предлагам ви по грама с изх. № ПР-17-72-30 от 25 февруари
от Посолството ни от Загреб ни информират, че при проверка на
сайта на ЦИК заявилите желанието си да гласуват български
граждани в ДП Загреб фигурира и декларация от госпожа М.
М. И., която е от Лион. Молят ни за отстраняване на
грешката, но аз от изложеното в грамата не виждам точно за каква
грешка става дума, поне за мен е неразбираемо. Предвид което ви
предлагам да я изпратим за проверка, след което да предприемем
необходимото, ако е необходимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване изпращане за проверка на случая.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам писмо с вх. № НС-22407 от 26 февруари 2021 г. Господин Куртев ни сочи: Бих желал да
обърна внимание за неясноти относно места за гласуване във Виена.
В момента са посочени 14 места за избори. Явно някои ще отпаднат
поради малкия брой желаещи. По-сериозен е фактът, че някои места
се дублират, като: Виена-Посолство, Посолство на България във
Виена, а също и Виена-1040, което се намира в района на
Посолството. Отделно се излага информация, че са дадени
самостоятелно или комбинирани с друг съседен район.
Колеги, ние имаме няколко протоколни решения, има и
становище на Министерството на външните работи, както и на лица
за обединяване на квартали във Виена. Аз ви предлагам да изпратим
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това писмо за становище, но по повод него да поискаме от
Министерството на външните работи, с оглед списъка на
публикуваните потвърдени заявления, да ни изпратят становище за
всички места във Виена по отношение на изписване, обединяване и
прочие с оглед улеснение на българските избиратели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, във връзка с това, че установихме, че някои грами се
повтарят, изпратени са с различни изходящи номера от
Министерството на външните работи, с оглед направените
обединения ще ви помоля за принципно решение след извършване
на проверка да се обединят и да бъдат правилно изписани, както са
посочени в грамите, места, а именно: в грама с изходящ номер на
Министерството на външните работи ПР-17-16 от 19 февруари 2021
г., която е пристигнала с наши входящи номера НС-04-01-58, както и
НС-04-01-48. За такова принципно решение ви моля. Касае се за
държавите Канада и Щатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Има ли друго предложение?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, работно, доколкото
възприех от обсъжданията по вх. № НС-22-202/1 от госпожа Р.
Л., предложението беше за сведение.
Обръщам внимание отново на съдържанието на писмото и
ако Централната избирателна комисия преценява да я за сведение,
ще моля да го вземем с протоколно решение, въпреки че ние за
сведение не приемаме с протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго
предложение, колеги, освен да остане за сведение? Не виждам.
Имате ли друг доклад?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме
към следваща точка. Заповядайте.
Точка 5. Доклад относно машинно гласуване.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, докладвам, на първо
място, констативния протокол, който беше подписан днес, от
членове на Централната избирателна комисия и доставчика „Сиела
Норма“ АД. Той е в моя папка с вх. № ЦИК-06-6/67 с днешна дата.
Констатирахме наличието на общия брой специализирани
устройства за електронно машинно гласуване – 6976 броя, съгласно
приложението. Докладвам го за сведение.
На второ място, колеги, докладвам писмо с вх. № НС-04-0222 от Министерството на вътрешните работи относно извършена
проверка. То е аналогично на писмото, което докладвах сутринта. В
тази връзка съм изготвила проект на писмо до „Сиела Норма“ АД с
аналогичния текст, който докладвах и сутринта по отношение на
лицето, за което е установено наличие на…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, процедура по гласуване на писмото.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).

66
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Докладвам ви писмо от изпълнителя
„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-6/65 от днес. То съдържа молба
да получат списък на избирателните секции, в които се предвижда
машинно гласуване, заедно с номерата на секциите, адресите и
избирателните райони. Също така искат да получат информация и
допълнителни указания относно материалите – плакат формат А3,
информационна брошура формат А5 и протоколи, които да бъдат
подписани в събота и в неделя.
Изготвила съм писмо с проектен № 5478, в което се посочва,
че следва да изпратят отново в окончателен вид исканите материали,
защото на няколко пъти имахме и допълнителни изисквания,
корекции. Така че предлагам да ги изпратят отново в окончателен
вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението, колеги.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Много моля докладчиците да обръщат
внимание на текстовото разположение на посланията от страна на
изпълнителя. На първа страница госпожа Валова твърди нещо, но на
втора страница има вече с бланка на „Сиела Норма“, която в
повечето случаи няма връзка с първата. И аз, чисто профилактично,
питам кое обсъждаме – първото или второто? Защото, казах, има
различие. Най-малкото разликата в момента се появи: коя събота,
коя неделя? Няма го в текста. Така че моля за прецизност, когато се
докладва.
Второ, преди да бързаме, кои протоколи да бъдат подписани
в събота при доставка на машините в СИК? Протоколите ще ги
прави СИК. Няма какво да питам изпълнителя какви възгледи за
протоколите има. Най-малкото трябва да знаят от предишните, че с
Методическите указания за провеждане на машинно гласуване,
което виси от някога си, и може би е добре предварително да ги
прочете, точно тези протоколи преди да уведомяваме, искаме и тъй
нататък, по-добре да видим ние какво сме създали предварително.
Нали? Все пак.
С една дума, твърдя, че протоколите, пък били в събота или в
неделя, из не знам за събота и неделя утре каквито и да било
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протоколи, тези протоколи са на ЦИК, не на изпълнителя по
договор. И те се приемат с решение на ЦИК, както е било. Не знам
защо този път започнаха безкрайни иновации от страна на
изпълнителя? Не знам.
На всичкото отгоре някакъв нов иновация се появява – даже и
на химизирана хартия. Какво пишем, какво искаме? Важно е ЦИК
какво иска, а не да ми се докладват щения на изпълнителя, без да
съобразяваме интересите на ЦИК. Като ключовата дума е
последната част на изречението – първо интересите на ЦИК, после
интересите на изпълнителя, разбира се, в рамките на договора, който
според Закона има сила на закон. Нали така, госпожа Бойкинова?
Нали? Вие сте специалист преди този договор, преди да ми заявите
що не сме го гледали, или кога сме го гледали? Защото така, нали?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Вие преди малко казахте:
документите и всички решения са на ЦИК, не са на Бойкинова.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Правилно, но да не чувам съждения: да
сме го гледали и като не сме го гледали хайде сега да осъществяваме
щения на някого си. Без тази фраза – предната. Аз за това говоря. И
тъкмо затова сега гледам договора, да ги отхвърля тези нещица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: В отговор на изказването на колегата
Чаушев, също в отговора на писмото до „Сиела Норма“ съм
разделила на две части – първо относно списъка на избирателните
секции с машинно гласуване посочвам, че ще го изпратим, след като
бъде окончателно одобрен от ЦИК. А във втората част, съгласна съм
да отпаднат протоколите, така че в точка 3 ще отговорим, че ЦИК
одобрява протоколите. Но за останалите – плаката формат А3,
информационната брошура формат А5 предлагам да ни ги
предоставят, ако такова е решението на Централната избирателна
комисия. Явно те се водят от предишна практика.
С тези бележки, ако сте съгласни, така да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев заповядайте за Вашето предложение.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: В Централната избирателна комисия на
сайта има номера на секции и така нататък, но след днешната среща
май щяхме да искаме и допълнителна информация от ГРАО.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Подготвила съм го.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Е, като си го подготвила, за това говоря –
цялостният процес трябва да е, а не на парче.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Това е следващото.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Откъде да знам кое е следващото. Хубаво.
След като не знам кое ще ти е следващото, затова го и казвам в
момента.
Тъй или иначе трябва да ги изпратим. Въпросът е дали са
точни. Аз за това говоря. И по-добре да изпратим точни, а не
впоследствие с безкрайни поправки. Защо? Защото процесът тук
тече, че нашият изпълнител по този договор трябва да започне да ги
въвежда в съответните нещица. Така че говоря за точност, а не пак
любимите ни истории, когато говоря за точност, да ми се казва, че
отлагам. Нищо не отлагам. Говоря за прецизност и точност, а не
прибързаност. Нищо повече.
Тук вмъквам и още един момент. Тези адреси на секционни
избирателни комисии, аз съм убеден, че до деня на изборите от
кметовете ще имаме заповеди за тяхната промяна. Казвам го не
заради нещо друго, а защото имам горчивия опит от това. Но тук
ситуацията е вече по-сериозна. Имайте предвид, че тези адреси в
един момент ще започнат да се променят. Те няма да са много, но
достатъчно е да гърмят 20-30, за да вдигаме шумотевица. С една
дума не е прибързано. Първо се обмисля, после се действа!
И пак казвам – да, действително е нужно да дадем тези
нещица на изпълнителя, поне това да направим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може би при
това положение е по-добре да гласуваме първо писмото до ГД ГРАО
за предоставянето, и след като получим информацията, да отговорим
на „Сиела Норма“ и по трите въпроса с броя на секциите, както е
определен, за да можем да го гласуваме.
Колеги, при това положение да гласуваме писмото без частта,
отнасяща се до списъка на секциите, в които ще има машинно
гласуване, като тази информация бъде предоставена след като се
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получи в Централната избирателна комисия от Главна дирекция
ГРАО. И на второ място, да остане само частта по отношение на
разяснителните материали, а именно брошурата и плакатът, които да
бъдат изпратени, за да можем ние да ги одобрим като текст.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължете, госпожо Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Следващият доклад е писмо с проектен
№ 5475 до господин Иван Гетов – главен директор на ГД ГРАО, с
което искаме да ни предостави списък със секции по избирателни
райони, който да съдържа номерата на избирателните секции, както
са обособени, посочени в Решение № 1974-НС на Централната
избирателна комисия, заедно с броя на избирателите във всяка от
секционните избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате проекта.
Колеги, процедура по гласуване на писмото.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –
няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-06-6/66 от днес. Това е писмо от трите държавни институции,
които установяват съответствието на специализираните устройства
за машинно гласуване относно искането на обединение
„Демократична България“ за извършване на независим одит на
устройствата за машинно гласуване. Отговорили са ни подробно,
като посочват, че удостоверяването на съответствието на
устройствата се извършва от посочените три държавни органа. И във
връзка конкретно с искането се посочва, че тези органи са
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независими от лицето или организацията, които предоставят обекта,
и от потребителите, заинтересовани от този обект (политически
партии, коалиции, неправителствени организации с интереси в
изборния процес и избирателите). Целта е да се избегне конфликт на
интереси и да се гарантира безпристрастността при оценяването на
съответствието. Искането на обединение „Демократична България“
работата на тези институции да бъде допълнена от външни експерти
ще наруши принципа на безпристрастност и ще създаде конфликт на
интереси при оценяването на съответствието.
Посочват също извънредната пандемична обстановка, че биха
попречили на работата. И в заключение считат, че в правомощията
на Централната избирателна комисия е да прецени дали да възложи
допълнителна независима проверка на техническите устройства за
машинно гласуване на лица и институции, различни от
регламентираните в чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс.
Предлагам това писмо да бъде изпратено и на господин
Христо Иванов, ако Комисията прецени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз, разбира се, няма да възразя да се
изпрати писмото, но висящият въпрос със страшна сила е следният.
Да, трите органа ни казвате: вижте, ние считаме така, обаче вие
решавате. И ясно е казано, дори да го изпратя, веднага ще получа
обратното писмо: а ЦИК какво решава? А? Пинг-понгът е ясен.
Точките засега не ги знам как вървят. Но все едно – въпросът е ЦИК
какво решава?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Аз мисля, че чухме достатъчно
аргументи от трите институции относно нарушаване на принципа на
безпристрастност, създаване на конфликт на интереси. По тази
причина смятам, че не е удачно да се разрешава експерти,
предложени от политическите сили, да участват в този одит. Това
смятам, че е отговорът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков,
заповядайте.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Да разбираме ли, че предложението е
никой да не може да участва при удостоверяването?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Не никой.
ИВАЙЛО ИВКОВ: А кой може и кой не може, колега
Йосифова? „Демократична България“ няма да могат, ще им
забраним. Кой ще може?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ако разрешим на „Демократична
България“ ще изпаднем в лоша безкрайност, тъй като всеки ще
поиска. И кой ще определя кой е експерт и кой не е експерт? Това е
доста неразрешим въпрос. По принцип всички, които участват, не би
трябвало да правят експертиза, тъй като там има достъп до сорс код
и такива неща, които не е добре да бъдат предмет на масово
обсъждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Йосифова, ако иска да отговори на въпроса, но предлагам да остане
за обсъждане в работна група „Машинно гласуване“, след което да
бъде предложено на Централната избирателна комисия приемането
евентуално на становище, което в случай че бъде поставен въпросът
по отношение на Централната избирателна комисия, тя да може да
отговори. Тъй като в момента ние получихме един отговор от
институциите и той беше в т. 1. Така или иначе остана въпросът за
обсъждане и във втората точка на писмото на господин Иванов.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Приемам.
Само за сведение още един доклад, тъй като пристигна от
Обществения съвет. Той отново ще бъде поставен на разглеждане на
работна група. С вх. № ЦИК-12-12/2 относно протоколите на
машинното и хартиеното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви.
Колеги, минаваме към шеста точка.
Точка 6. Доклад относно разяснителна кампания.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад
проекта на договор с „Нова Броудкастинг Груп“. Към старата
докладна имаме № ЦИК-09-59-2 с нанесените корекции, а именно
по-големия брой на клиповете. Цената остава същата и условията
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при излъчване остават същите. Попълнен е и контролен лист за
предварителен контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате в папката на колегата Стефанова предложения
проект на договор, заедно с контролния лист, за сключването на
договор с „Нова Броудкастинг Груп“ във връзка с разяснителната
кампания при условията на новата оферта.
Има ли други предложения?
Ако не, да одобрим сключването на договора и да
упълномощим председателя да подпише договора при посочените
условия.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1
(Александър Андреев).
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в моя папка е
публикуван преработеният вариант на клип 2 – за хората с
увреждания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Запознаваме се
с клипа, който е за хората с увреждания.
Уважаеми колеги, достатъчно време имахме, за да се
запознаем. Имаме ли забележки по отношение на самия клип, или е
необходимо допълнително време за запознаване? Не виждам
желаещи да се изказват или да правят предложения.
Процедура по одобряване на клипа, който е за хората с
увреждания.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги преминаваме към осма точка. Колега Николов,
заповядайте.

73
Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви едно съобщение, което е с
вх. № МИ-08-31-3 от 25 февруари 2021 г. от Административен съд –
София-град. Със съобщението ни изпращат частна жалба от
„Демократична България – обединение“ срещу определение № 1138
от 15 февруари 2021 г. по дело № 1479 от 2021 г. Срещу тази частна
жалба „Демократична България“ обжалва определението, с което е
оставена като недопустима жалбата по отношение на нашите
указания от 8 февруари 2021 г. за защита на личните данни.
Припомням, че Административен съд – София-град, с определение
прие, че указанията не съставляват нито индивидуален
административен, нито общ административен, нито подзаконов
нормативен административен акт, като аргументацията на
Административния съд се състоеше в обстоятелството в частност по
отношение на общия административен, за това, че указанията имат
изцяло препоръчителен характер и не формират права и задължения,
поради което нямат статут на общ административен акт.
В частната жалба, която ви докладвам, са изложени
съображения, че всъщност това не е така, че указанията формират
права и задължения. В частност се повтарят тези, които са изложени
в първоначалната жалба срещу самия акт.
От тази гледна точка аз ви докладвам тази жалба за сведение.
Не считам, че следва да изготвяме становище по жалбата, каквато
възможност имаме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Друг доклад имате ли?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: На второ място, уважаеми колеги, ви
докладвам писмо с вх. № МИ-08-4 от 26 февруари 2021 г. от
Софийски районен съд. С него ни изпращат цялата преписка по
наше решение, което е било срещу агенцията „Пик нюз“, № 1770МИ от 25 февруари 2020 г. С това решение преди една година ние
сме наложили имуществена санкция на агенцията за нарушение на
чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. Тъй като до момента не сме
получавали акта на касационната инстанция, искам да споделя с Вас,
можете да видите в моя папка Решение № 476 от 29 януари 2021 г.
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на Административен съд – София-град, някои съждения на съда,
изложени в мотивите, които пораждат въпроси.
Така например при нарушение на чл. 205, ал. 5, което е от
национална агенция, решаващият съд споделя мнението, че
Централната избирателна комисия няма компетенции да се
произнесе по този въпрос, а следва да се произнесе Общинската
избирателна комисия във Варна.
На второ място, категорично заема позиция решаващият съд,
аргументирайки се с чл. 51, ал. 1, буква „б“ от общия закон – от
Закона за административните нарушения и наказания, че след като
АУАН-ът се издава от председателя на Централната избирателна
комисия, то председателят и други лица, които са участвали при
установяване на нарушението, следва да се отведат от гласуване при
налагане на имуществената санкция. Като съдът черпи аргументи в
това отношение от новата разпоредба на ал. 3 на чл. 496, която,
припомням, влезе в сила след февруари 2020 г. Тази разпоредба
влезе в сила есента, ако не ме лъже паметта – октомври 2020 г.
И другото нещо, което съдът ползва като аргументация, освен
липса на компетентност и освен нарушение на чл. 51, ал. 1, буква „б“
от Изборния кодекс, касационната инстанция смята, че именно в
тези случаи общинските избирателни комисии имат подобни
правомощия, което пък изцяло, според мен поне, противоречи на
нормата на чл. 475, във връзка с чл. 205. Тя възлага тези функции,
специално по текста на чл. 475, на Централната избирателна
комисия.
Към предишна точка, колеги, искам да направя само една
корекция към точката „Административни преписки“, където мина
писмо. Предлагам да отпадне изречение второ от втория абзац. То
включваше две изречения във връзка с гласуване с документите за
самоличност преди 13 март 2020 г. Предлагам да остане само
формулировката „във връзка с документите за самоличност, чийто
срок изтича преди 13 март, се прилагат правилата на разпоредбата на
чл. 263“. Това предлагам да остане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам този отговор да го отложим
след съдебното решение, за което разбрахме, че има жалба. А може
би, с евентуалности, разбира се, да не пишем два пъти. Просто
казвам да се отложи тази преписка до произнасянето на съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ние вече
гласувахме текста на писмото.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ами ако съдът реши друго, пак ли ще
пишеш? Не, че имам известни илюзии там, но няма значение. Питам
само. Нали сме юристи? Нали ми говорихте за висящности?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Чаушев по същество прави предложение да се прегласува писмото,
което вече беше гласувано, като се отложи отговорът до момента, в
който излезе решението по обжалваното Решение на Централната
избирателна комисия.
Подлагам на гласуване предложението за прегласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 6 (Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова и
Севинч Солакова); против – 8 (Александър Андреев, Емил Войнов,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Колеги, продължаваме с осма точка. Колега Бойкинова,
заповядайте.
Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпила в Централната избирателна комисия жалба срещу
Решение на Централната избирателна комисия № 2122-НС от 23
февруари 2021 г., с която приехме, че избирателите, чийто срок на
валидност на лични документи за самоличност е изтекъл или изтича
в периода след 13 март 2020 г., имат право да гласуват на изборите
за народни представители на 4 април 2021 г. по време на извънредна
епидемична обстановка, като удостоверяват самоличността си пред
секционните избирателни комисии в страната и извън страната с
лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за
издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.
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Развити са доводи по допустимостта на жалбата, както и по
основателността на жалбата. В моя папка е, можете да се запознаете.
Жалбата
е
от
госпожа
Т.
С.
М.
чрез
процесуалния
й
представител
адвокат
Н.
Г.
Й.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков,
заповядайте и Вие в тази точка.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В моя папка трябва да е качен един
сигнал от П. В. с вх. № НС-22-373. Виждате го. Поради
късния час, който не иска да го изчита, ви казвам, че той ни сезира
заради един сайт еббулгария-бг, че не само няма поставена тарифа за
изборите, а изобщо няма каквато и да било рекламна тарифа на база
на която да приемем, че са изчислили цените, които предлагат. В
същото време някакво лице, на което той казва името му, им звъняло
и пишело до партиите, за да им предлага да рекламират. Искрено се
надява, че ще вземем навременни мерки преди някоя партия да бъде
подведена от въпросния сайт. Ще следим ситуацията. И ни препраща
ценоразпис на предизборната кампания, където пише: банер, статия,
цени, но никъде не пише, че е за изборите, сребърен пакет, златен
пакет.
Също така, макар и твърдяно обстоятелството, че пращат до
партиите, за нас не е ясно пък и как той знае, че пращат до всички
партии. Аз мисля, че сигналът е твърде оскъден откъм информация,
не виждам изобщо правомощията на Централната избирателна
комисия в случая и мисля да го оставим за сведение.
КАТЯ ИВАНОВА: Къде е качен?
ИВАЙЛО ИВКОВ: От днес трябва да е качен в моя папка.
Сигналът е от 25-и. Затова го докладвах, че ще му изтече тридневния
срок.
Това е. Казва ни: не са поставили тарифа, в същото време
пишат до партиите. Въпросът е: защо си позволяват да изпращат
оферти с ценоразпис на партиите и да предлагат услугите си, след
като, видно от фактите, те нямат това право? При това е видимо
завишени цени и предлагат на предизборната кампания във фейсбук,
групи, ютуб и прочие. Държим да отбележим, че въпросният сайт
също така няма никакви условия, не е обявен собственик и куп други
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съществени детайли. Писмото от името на сайта подписва еди-кой
си, но установихме, че собственик е еди-кой си и адресът е едикакъв си. И ни прилага златни и сребърни пакетни предложения,
където обаче никъде не става ясно, че са за изборите. А не е изтекъл
и срокът за обявяване на тарифите.
Аз предлагам да е за сведение. Ако искате да го кача и тогава
пак да го видим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
предложението е да остане за сведение.
Други предложения има ли? Няма.
Колега Бойкинова, заповядайте накратко, за да можем да
приключим с тази точка.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, исках само да ви докладвам
решение на Върховния административен съд, с което се отхвърля
жалбата, подадена от Политическа партия „Чиста, Единна и
Суверенна Татковина“. Жалбата е срещу Решение на Централната
избирателна комисия, с което е заличена регистрацията ми. За
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Друг доклад в тази точка? Няма.
Преминаваме към десета точка. Колегата Джеров.
Точка 10. Отговори на въпроси на граждани.
МИРОСЛАВ
ДЖЕРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № НС-22-378 от
25.02.2021 г. Получили сме едно писмо с въпрос от госпожа Г.
Ч., в което ни казва: в деня на изборите няма да бъда в населеното
място, където съм регистрирана за гласуване, а в друго населено
място в България. Какво е необходимо, за да мога да упражня
правото си на глас.
Предлагам да отговорим на госпожа Ч. кратко и ясно в
смисъл, че я уведомяваме, че няма право да гласува на друго място,
различно от постоянния или настоящия си адрес.
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Писмото е качено в моя папка от днес. Ако имате
предложения и възражения, да ги обсъдим. Ако сте съгласни, да
гласуваме изпращането му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, процедура по гласуване на отговора, подготвен от колегата
Джеров.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Джеров, имате ли още?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря Ви.
Колегата Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, докладвам ви за сведение
две питания на господин Е. К.
Първото е с вх. № НС-22-155-2 от 24 февруари 2021 г.
Второто е с вх. № НС-22-155-3 от 24 февруари 2021 г. Той пита: ще
има ли решение за утвърждаване на техническите характеристики на
бюлетините за изборите, както имаше решение за предходните. И
това, от което се интересува: на предишните избори 2017 г. имаше
решение за утвърждаване на бюлетината с конкретните названия на
участниците. За тези избори ще има ли същото?
Тези отговори гражданинът може да ги види, след като
публикуваме нашите решения на сайта на Централната избирателна
комисия. Двете питания ги докладвам за сведение.
Второ, връщам на доклад вх. № ЦИК-12-4-1 от 14 февруари
2021 г. Припомням, че господин С. С. отправяше по-скоро
предложения, а не въпроси, в качеството си на гражданин към
Централната избирателна комисия. Първото, желаеше в 10% от
секциите с машинно гласуване, да се извърши контролно броене на
гласовете с машинно гласуване по кандидатски листи и
сравняването им с генериране на машините протоколите. А пък
второто предложение касаеше различни идеи относно организацията
на подвижните секционни избирателни комисии за карантинирани
лица.
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Предлагам и по двете предложения да се предоставят на
работна група „Методически указания“ и машинно гласуване и да се
съобразят при изготвянето на съответните актове. Моля за решение
в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колеги, да бъдат обсъдени и предоставени на работните
групи.
Процедурно гласуване на решение за предоставяне и
съобразяване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Още няколко доклада в тази точка.
За сведение също докладвам вх. № НС-22-361 от 24 февруари
на господин С., който поставя въпроси относно участието на
кандидати, застъпници и представители на политически субекти в
изборния ден и изказва мнение за това, че партии, които са
парламентарно представени и имат поне трима представители,
членове на СИК, застъпник и представител, докато тези, които не са
парламентарно представени, в повечето случаи нямат членове на
секционните избирателни комисии. Докладвам го за сведение.
На следващо място, господин П. М. с вх. № НС22-406 от 26 февруари 2021 г., прави предложение да се направи
съобщение и призоваване на избирателите да проверят в своите
избирателни списъци, както и избирателните списъци относно техни
роднини, за да могат да се изчистят списъците от имената на
починалите хора, които ГРАО не съумява или просто не желае
своевременно да изчисти. Докладвам това мнение също за сведение,
защото избирателят има права да поиска от органа по чл. 23, ал. 1 да
коригира единствено и само негови липси, или пък неточно
отразяване на неговите данни в избирателния списък, но не и на
други лица.
И последният въпрос, който докладвам също за сведение,
уважаеми колеги – гражданинът Е. Х. с вх. № НС-22-402 от
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26 февруари 2021 г. забелязал, че на нашия сайт има данни за
Сдружение „Европа и правата на българските граждани“. Търси
телефон и адрес на това сдружение. Докладвам материала за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад
имате ли?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-22-298 от
21 февруари 2021 г. Писмото е от В. Г., който задава
въпрос: как, къде и кога на сайта на ЦИК може да провери по ЕГН
къде и в кой списък се е подписал за подкрепа на партия или
коалиция за изборите на 4 април 2021 г.
Подготвил съм писмо, което е в моя папка, където го
информираме, че на интернет страницата на ЦИК в раздел „Избори
за Народното събрание 2021“, подраздел „За избирателите“ може да
направи проверка в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията
на партии и коалиции за участие в изборите за народни
представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на писмото.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, минаваме към единадесета точка.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
Точка 11. Разни.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, в моя папка има проект на писмо до
„Информационно обслужване“. Предлагам да изпратим списъка на
регистрираните партии и коалиции, които са необходими във връзка
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със софтуера на системата за районните избирателни комисии. Има
проект на писмо. Разбира се, в таблиците ще бъдат отразени
промените, които днес са извършени с решения на ЦИК в състава на
коалициите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Виждате и писмото.
Процедура по гласуване текста на писмо – изпращането до
„Информационно обслужване“ на списъка с регистрираните партии
и коалиции в Централната избирателна комисия.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, получили сме писмо с вх. №НС-03-31 с препис от
постановление № 52 на Министерския съвет относно приетите
тарифи, по които ще се заплащат предизборните кампании на БНТ и
БНР. Както казах – за сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-04-01-24 от Министерството
на външните работи, с което ни уведомяват, че основният екип на
мисията на Бюрото за демократични институции и права на човека
на ОССЕ ще посети на среща Централната избирателна комисия на
4 март от 14,00 ч. Както си спомняте, ние имахме две дати и ЦИК
определи тази. Срещата е на 4 март от 14,00 ч. – за сведение.
Докладвам ви за сведение предложение за уебинар: „Промени
в Закона за обществените поръчки“, който ще се проведе на 16 и 17
март – за запознаване и за папка семинари.
Докладвам ви писмо по електронната поща от госпожа В.
П.: „Дами и господа, днес гледах брифинга на ЦИК.
Микрофонията, която се получаваше, заради неправилната позиция
на говорещите спрямо микрофоните, в някои моменти не се
разбираше добре. Моля да имате предвид това в следващи
предавания.“
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За сведение, но също така искам да кажа, че стриймингът,
който се прави от Централната избирателна комисия чрез нашата
Фейсбук страница е с много добро качество. Но в същото време
отделни медии осъществяват такъв стрийминг и много е вероятно по
тази причина да е имало микрофония.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Молбата ми е
преди следващия брифинг да се проверят, за да не се получава
такава микрофония.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Така е, но са проверени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, но все пак
не пречи ние да положим всички усилия, за да може да не се
получават такива явления.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Добре, разбира се.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-22-374 от госпожа М.,
която казва, че има няколко уебсайта. Какво е нужно да направи, за
да спази закона, в случай че ще отразява и популяризира Избори
2021.
Отговорът ми е: Във връзка с Ваше писмо Ви информираме,
че съгласно чл. 198, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс тарифите, редът и
условията за предоставяне на време за отразяване на предизборната
кампания, се обявяват на интернет страницата Ви не по-късно от 40
дни преди изборния ден, както и се изпращат на Сметната палата и
Централната избирателна комисия не по-късно от откриване на
предизборната кампания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Много мразя да се докладва на парче и
може би е добре в системен подход гражданите, включително и
собствениците на уебсайтове, да знаят, че договорите по отношение
на сключените договори, също има едни действия по закон. Добре е
ЦИК да не си заравя главата, както говоря от два-три месеца, а да си
пише решенията и гражданите да си знаят в цялост правата и
задълженията. Щото не е проблемът в публикуване на едни тарифи,
за които ЦИК няма и контрол, а може би можеше и това да направи,
но не го пожела. Но във всеки случай договорите, когато става
въпрос за пари, когато става въпрос за публични средства, които
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ЦИК ще плати, разбира се, госпожата, която пита, тя не го пита
просто така, очевидно има намерение да сключва договори. И да
знае, че тези договори също са на специален режим. И не става
въпрос за питащия, а за разходи, и то публични разходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Разбира се, че приемам да допълнян
отговора, въпреки че няма такъв въпрос, че договорите трябва да се
публикуват на интернет страницата в тридневен срок, но от цялото
излияние на господин Чаушев, че си закриваме главата, или че са
публични средства – това не са публични средства, в случая не става
дума за медийни пакети, господин Чаушев. Но допълвам с това
изречение за публикуване на договорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Излияния са публичните средства, които
се изливат към частни субекти, без контрол от Централната
избирателна комисия. Да, това са излиянията. А добре е ЦИК да си
каже на гражданите, че имат и едни задължения, а не да изливат
едни публични пари просто ей така. Мъни фор нотинг!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на писмото.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от ACEEEO, с
което ни уведомяват, че тазгодишната среща на Изпълнителния борд
ще се проведе онлайн на 25 март между 9,30 и 11,30 ч. средно
европейско време. За сведение, за запознаване и за качване в папка
международна дейност. Преди 25 март ще го докладвам отново, за
да преценим нашето участие в тази среща.
И последно, докладвам ви писмо с вх. № НС-23-24. Писмото
е от Института за развитие на публичната среда, с което ни изпращат
предложение за публичен регистър за разходването на средствата от
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медийни пакети. Това писмо ще го предложа да се разгледа в група
„Медийни пакети“, но отсега само мога да ви кажа, че структурата,
която са ни представили за публичен регистър за средствата от
медийните пакети, не отговаря на наше Решение № 2122 относно
предоставяне на медийни пакети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, позволете ми и аз, въпреки че трябваше да докладвам в друга
точка, но прецених, че сега е моментът, за да дадем възможност на
всички също да успеят да докладват своите преписки.
Първата преписка е, че на днешната дата подписахме
споразумението със Съвета за електронни медии, като по силата на
него е възложен мониторингът от страна на СЕМ за спазването на
условията в предизборната кампания и сигнализирането, когато се
установят такива, като, разбира се, беше подчертано от наша страна,
че трябва да бъде конкретно посочен времевия участък, отрязък, в
който да се отрази това с нарочното писмо, което изпратихме.
Предлагам да качим съобщение на страницата на
Централната избирателна комисия за това събитие, а именно
подписването на споразумението със Съвета за електронни медии.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в моя папка би
трябвало да е качен един проект на писмо до председателя на
Народното събрание, към който се обръщаме с молба с оглед
активния период на Централната избирателна комисия в
организацията и подготовката на изборите за 4 април, да бъде
предоставена възможност да ползваме паркоместа на паркинга,
който е откъм източното крило и който се ползва от Народното
събрание.
Молбата ми е да гласуваме това писмо да бъде изпратено до
госпожа Караянчева.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, съвсем накратко ви докладвам докладна
записка № ЦИК-09-61 от 25.02.2021 г. То е във връзка с
обезпечаването на необходимото устройство. В тази връзка ви
предлагам да одобрим сключването на договор за наем при
условията, които са посочени в докладната, а именно 3600 лв. без
ДДС за една година с „Информационно обслужване“, за да може да
бъде обезпечена работата на Централната избирателна комисия, като
въз основа на тази докладна да бъде изготвен и договор за наем,
заедно с контролния лист, който ще одобрим.
Процедура по гласуване, ако няма други предложения,
разбира се.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
И на последно място ви докладвам постъпилите писма във
връзка с наше писмо, което изпратихме до различни институции, в
случая с вх. № ЦИК-00-118 от Националната служба за охрана, и
писмо № ЦИК-04-19 от 25.02.2021 г. от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството на Република България
във връзка с извършването на огледи на НДК, с оглед евентуално
установяване на Централната избирателна комисия в сградата на
НДК в съответните помещения.
Това е от мен.
Ако няма други докладчици, които желаят да се включат в
дневния ред, закривам заседанието на Централната избирателна
комисия.
Насрочвам редовното заседание на Централната избирателна
комисия в понеделник – 1 март, от 10,30 ч.
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Разбира се, с оглед и провеждането на частичните избори на
28 февруари и с оглед Хронограмата на Централната избирателна
комисия за подготовката на изборите за народни представители, в
случай на необходимост ще бъде насрочено извънредно заседание на
Комисията.
(Закрито в 19,57 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Стойка Белова
Силвия Михайлова
Нина Иванова

