ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 299
На 27 февруари 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Дневен

р е д:

1. Регистрация на наблюдатели за местния референдум в
община Несебър на 28 февруари 2021 г.
Докладва: Цветанка Георгиева
2. Проект на решение относно промяна в състава на РИК в
Шестнадесети изборен район – Пловдив.
Докладва: Бойчо Арнаудов
3. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВАЩИ: Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Паскал Бояджийски.
Заседанието бе открито в 16.20 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на комисията.
* **
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам извънредното заседание на Централната
избирателна комисия днес в събота – 27 февруари 2021 г.
Във вътрешната мрежа виждате краткия дневен ред, тъй като
той е свързан с провеждането на местния референдум утре в
Несебър и промени в съставите на районни избирателни комисии.
Разбира се стои и точка „Разни“, ако някой от Вас желае да се
включи.
Има ли някой, който желае допълнителна точка или в точка
„Разни“. Ако няма – процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Благодаря.
Минаваме към точка първа от дневния ред - регистрация на
наблюдатели за местния референдум в община Несебър на
28 февруари 2021 г.
Точка 1. Регистрация на наблюдатели за местния
референдум в община Несебър на 28 февруари 2021 г.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка е
проект на Решение за регистрация на сдружение с нестопанска цел в
обществена полза „Българска национална асоциация за правна
помощ“ за участие с наблюдател в общия местен референдум в
населените места в община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци,
с, Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28.02.2021 г.
Постъпило е заявление с вх. № МР-18-3/1 от 27.02.2021 г.
чрез електронната поща в Централната избирателна комисия,
подписано чрез електронен подпис от сдружение с нестопанска цел
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„Българска
национална
асоциация
за
правна
помощ“,
представлявано от Цветелина Валентинова Панбукчиян за
регистрация за участие с наблюдател в местния референдум в
община Несебър. Към заявлението е приложена декларация по
образец (Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа) – 1 един
брой
От удостоверение от Агенцията по вписванията – Търговски
регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е
видно, че сдружението има предмет на дейност – защита на
конституционните и граждански права и е определено за извършване
на дейност в обществена полза.
Централната избирателна комисия приема, че е спазено
изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3483-ПВР/НР от
13 септември 2016 г. на ЦИК, което се установява от
удостоверението от Агенцията по вписванията за сдружението.
Налице е извършена проверка, резултатите от която можете
да видите също в моя папка.
На база представените документи и правните основания
предлагам на Централната избирателна комисия да реши:
Регистрира сдружение с нестопанска цел „Българска национална
асоциация за правна помощ“ за участие с наблюдател в местния
референдум в следните населени места от община Несебър: гр.
Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и
с. Козница, на 28 февруари 2021 г. като българска неправителствена
организация. Регистрира като наблюдател 1 (един) представител на
сдружението за страната, както следва: Цветелина Валентинова
Панбукчиян. Регистрираният наблюдател да се впише в публичния
регистър и да му се издаде удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Георгиева.
Чухте доклада на госпожа Георгиева във връзка с
представените документи за регистрация на наблюдатели от
„Българска национална асоциация за правна помощ“.
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Време за запознаване с документите, ако желаете. Ако не – да
преминем към обсъждане и ако няма други предложения, след което
и към гласуване.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз не знам кога сме си променили
практиката от една страна да регистрираме неправителствени
организации за участие като наблюдатели с документи, представени
не в оригинал, а по електронната поща в Централната избирателна
комисия. От друга страна си задавам въпроса как ще изпратим или
как ще получат удостоверението за наблюдател на въпросния
представител на тази асоциация, ако той не е в оригинал? Никога до
сега за всичките години наблюдателите не са се легитимирали с
удостоверение, което не е в оригинал с мокър печат на Централната
избирателна комисия. Затова ще гласувам „Против“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други колеги
имат ли желание да се изкажат?
Има ли предложения по текста на решението? Ако няма,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – 5 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева и Таня Цанева).
Има решение за отхвърляне, колеги, то е с № 2146-МР.
Уважаеми колеги, моля процедура за прегласуване с оглед
обстоятелството, че моят вот не е правилно отразен.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – 4 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева и Таня Цанева).
Уважаеми колеги, минаваме към точка 2 - проект на решение
относно промяна в състава на РИК в Шестнадесети изборен район –
Пловдив.
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Точка 2. Проект на решение относно промяна в състава на
РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо с вх.
№ НС-15-38, препратени документи от Районна избирателна
комисия в 16-ти изборен район – Пловдив за смяна на заместникпредседател. В тази връзка съм изготвил един проект на решение,
който се намира в моя папка от днешно заседание с № 4694, който
гласи: Постъпило е заявление с вх. № НС-15-38 от 25.02.2021 г. от
Нина Гьошева – пълномощник на коалиция „Обединени патриоти –
НФСБ, ВМРО и АТАКА“ за промени в състава на РИК в
Шестнадесети изборен район – Пловдив. Предлага се на мястото на
Александър Костадинов Пецов – заместник-председател на РИК,
назначен с Решение № 2046-НС от 12 февруари 2021 г. на
Централната избирателна комисия, да бъде назначен за заместникпредседател на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив,
Николай Георгиев Стойчев.
Към предложението е приложено: заявление от Александър
Костадинов Пецов за освобождаването му като заместникпредседател на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив,
декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3
ИК и копие от дипломата за висше образование на Николай
Георгиев Стойчев.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във
връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия реши: освобождава като заместникпредседател на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив,
Александър Костадинов Пецов, със съответното ЕГН, и анулира
издаденото му удостоверение. Назначава за заместник-председател
на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Николай
Георгиев Стойчев, със съответното ЕГН. На назначения заместник-
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председател да се издаде удостоверение. Решението подлежи на
обжалване по съответния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Документите са входирани в РИК –
Пловдив в оригинали и са ни изпратени на нас по електронната
поща. Ще се свържа в понеделник с РИК – Пловдив да изпратят
максимално бързо оригиналните документи
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
доклада на господин Арнаудов. Имате ли предложения? Ако няма,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, номерът на решението е 2147-НС.
С оглед изчерпването на дневния ред закривам заседанието
на Централната избирателна комисия. В случай на необходимост –
ще свикам ново извънредно заседание с оглед сроковете по
хронограмата и провежданите местни избори и местен референдум.
(Закрито в 16.35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Красимира Николова

