
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 300 

 

На 1 март 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. Възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка 

на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г.  

Докладва: Севинч Солакова 

3. Проекти на принципни решения. 

Докладват: Катя Иванова, Николай Николов, 

Ивайло Ивков 

4. Проект на решение за промени в състав на РИК. 

Докладва: Силва Дюкенджиева  

5. Решение за регистрация на наблюдатели. 

Докладва: Таня Цанева 

6. Писмо до областните управители и МВнР във връзка с 

тиража на бюлетините. 

Докладва: Севинч Солакова 

7. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Бойчо Арнаудов 

8. Доклад относно машинното гласуване. 
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Докладва: Таня Йосифова, Николай Николов 

9. Доклад относно разяснителна кампания. 

Докладва: Кристина Стефанова 

10. Доклади по административни преписки 

Докладват: Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Ивайло Ивков, Георги Баханов 

11. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

Докладва: Йорданка Ганчева 

12. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Емил Войнов, Катя Иванова, Димитър 

Димитров 

13. Отговори по въпроси на граждани. 

Докладва: Николай Николов 

14. Разни. 

Докладват: Силва Дюкенджиева, Димитър 

Димитров, Георги Баханов, Ерхан Чаушев 

 

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, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Паскал Бояджийски. 

 

Заседанието бе открито в 11,10 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията, и от 

госпожа Кристина Стефанова – заместник-председател. 

 

* * * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 1 март 2021 г. Честита Баба Марта на всички. Да сте живи и 

здрави и да си пожелаем много здраве, късмет и успешно 

провеждане на изборите. 

Виждате във вътрешната мрежа дневния ред за днешното 

заседания. Има ли желаещи, които да се включат допълнително в 

точките от дневния ред? 

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате,  господин председател, да 

ме включите в точката за административни преписки и в точка 

„Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, записвам 

Ви. 

Госпожа Иванова първа поиска думата. Заповядайте, госпожо 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Господин председател, моля да ме 

включите в точка „Доклади по дела, жалби и сигнали“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Записвам Ви,  

госпожо Иванова. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да ме включите в точката за 

дела, жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включвам 

колегата Димитров в „Доклади по дела, жалби и сигнали“. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е по-скоро сигнал, но трябва 

да го докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други колеги, 

желаещи да се включат? 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Господин председател, моля да бъда 

включен в точка „Разни“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, включва 

Ви,  господин Чаушев, в точка „Разни“. 

Колеги, процедура по гласуване на дневния ред. 

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Дневният ред се приема. 

 

Уважаеми колеги, с оглед спешност на доклада давам думата 

на колегата Солакова по точка шеста от дневния ред. Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

 

Точка 6. Писмо до областните управители и МВнР във 

връзка с тиражи на бюлетините. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

процедурата по отпечатване на хартиените бюлетини предлагам да 

изпратим до всички областни управители и с копие до госпожа 

Мариана Николова – вицепремиер, отговарящ за изборите въз 

основа на решение на Министерския съвет, да ни предоставят 

информация за броя на секциите, броя на избирателите и да 

направят предложение за тиража на бюлетините за съответния 

изборен район. 

За да може информацията да бъде предоставена в еднакъв 

формат, тази година да им изпратим в ексел-формат таблица, която 

попълнена, да ни я върнат. Сега да уточним само срока – дали да е 

4 или 5-ти. Аз ви предлагам да е 4-ти, защото тази информация 

следва да бъде събрана от областните управители за кратко време и 

мисля, че няма да ги затрудни на 4-ти да ни предоставят 

попълнената таблица. 

В същия смисъл да изпратим писмо до вицепремиера и 

министър на външните работи госпожа Екатерина Захариева, отново 
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с копие до госпожа Николова, и да поискаме да ни предоставят 

своето предложение за прогнозен брой бюлетини за отпечатване – за 

обезпечаване на секциите извън страната в изборите за народни 

представители отново до 04.03.2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Солакова за гласуване на 

писмо, което да бъде изпратено. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, позволете ми с оглед необходимостта от 

спешен доклад във връзка с административните преписки и 

провеждането на частичните избори отново да дам думата на 

госпожа Солакова. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, при частичните 

избори на 28.02.2021 г. в общините Венец, Долна Митрополия, 

Камено, Баните и Левски ще има втори тур. 

В тази връзка с оглед на отпечатването на бюлетините в срок 

за втория тур ви предлагам да изпратим писмо до тези общински 

избирателни комисии с копие до Печатницата на БНБ да одобрят 

предпечатния образец на бюлетината, като посочат кандидатите, 

допуснати за участие във втория тур, в електронната система за 

одобряване на предпечатните образци. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението за изпращане на писмо до общинските 

избирателни комисии с копие до Печатницата на БНБ. 

Процедура по гласуване. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Уважаеми колеги, преминаваме към точка трета от дневния 

ред. Колега Иванова, заповядайте. 

 

Точка 3. Проекти на принципни решения. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днешно заседание е качен проект на 

решение под № 4670 относно гласуване на избиратели с увредено 

зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни 

представители  за Народно събрание на 04.04.2021 г. 

Ще ви припомня, че проектът на това решение беше гледан 

на предходно заседание на Централната избирателна комисия. 

Тогава се обединихме около становището, че този проект следва да 

бъде изпратен до организациите на хора с увреждания с оглед на 

това да изразят своето становище по проекта.  

За съжаление в срока,  който им беше даден, отговор за 

такова становище не е постъпило нито едно становище, но пък има 

обратна информация, че такива становища евентуално ще бъдат 

дадени до 10 март. Но с оглед сроковете по Изборния кодекс и 

нашата хронограма за предстоящите парламентарни избори аз 

предлагам този проект да го гледаме. Всъщност той вече беше 

обсъден на предходно заседание. Така че ще ви моля, ако има 

някакви последни предложения, да бъдат обсъдени. Ако няма, моля 

да пристъпим към гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа, в папката на колегата 
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Иванова е качен проектът на решение   относно гласуването на 

избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването. 

към момента. Така или иначе, като проект той вече беше обсъден 

преди да бъде изпратен на организациите, които евентуално да 

предоставят техни бележи или допълнения на хората с увреждания и 

увредено зрение. Към момента такива не са постъпили. Предлагам, 

ако някой от колегите има допълнения към проекта на решение, да 

вземе думата. 

Ако няма такива, процедура по гласуване от Централната 

избирателна комисия. 

Кратко време отново за запознаване с проекта. 

Уважаеми колеги, имате ли предложения? Ако няма, 

процедура по гласуване на проекта на решение заедно с 

приложените към него приложение № 1 и Приложение № 2. 

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

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

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

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2148-НС. 

Колегата Ивков има думата в тази точка. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Виждате го. Преписката е качена във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали за удобство заедно с 

двете приложения.  

При представителите, за разлика от финансирането и 

застъпниците няма почти никакви промени от предходните 

парламентарни избори. Не знам в какъв формат ще го гледаме, дълго 

е. Нямам какво да ви кажа извън скоби. Това е решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, благодаря за краткия доклад от страна на колегата Ивков. 

Предлагам да го гледаме страница по страница и вече, ако някои от 
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колегите имат предложения или допълнения към текстовете на 

решението, ще им дам възможност да ги представят. Започваме със 

стр. 1.   Страница 2! 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам ви да го съчетаем с изборната 

книга и би трябвало да е до 17,00 ч.  Благодаря за забележката за 

датата за приемане. Да запишем до 17,00 ч. преди изборния ден, 

защото да създадем еднакви условия за застъпници, наблюдатели и 

представители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

По стр. 3? Колеги, на стр. 4 т. 22 е във връзка с мерките 

срещу covid-19.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Премахвам думата „строго“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други 

предложения? Ако няма, процедура по гласуване на решението 

заедно с двете приложения. 

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

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

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

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Решението се приема. 

Решението има № 2149-НС. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря Ви, господин председател!  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Госпожо 

Дюкенджиева, заповядайте. 

 

Точка 4. Проекти на решения за промяна в състав на РИК.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, постъпило е предложение с вх. № 

НС-10.64 от 26.02.2021 г. от Албена Владимирова Найденова, 

упълномощен представител на Партия ВОЛЯ за промени в състава 



9 

 

на РИК в 22.Изборен район – Смолянски. Предлага се на мястото на 

освободения Димитър Карамфилов Георгиев да бъде назначена 

Шинка Андреева Щинкова. 

Към предложението са приложени в оригинал декларация по 

чл. 60 от Изборния кодекс и по чл. 65, както и копие от дипломата за 

завършено висше образование и заверено копие от пълномощно от 

представляващия партията Веселин Марешки в полза на Албена 

Владимирова Найденова. 

Поради това, колеги, предлагам да назначим за член на РИК – 

22.Изборен район – Смолянски, Шинка Андреева Щинкова със 

съответното ЕГН и да й бъде издадено удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложения проект на решение от страна на госпожа 

Дюкенджиева. Имате ли други предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

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

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Решението се приема. 

Решението Има № 2150-НС.  

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

 

Точка 5. Решения за регистрация на наблюдатели. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам ви проект на 

решение относно искане да бъдат регистрирани като международни 

наблюдатели представители на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа – Бюро за демократични избори и права на 

човека за участие в изборите за народни представители  на 4 април 

2021 г.  
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Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с 

искане да бъдат регистрирани 24 представители на ОССЕ. Затова 

предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 14 и чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 5, 

6 и 8 да регистрираме посочените наблюдатели. Да им бъдат 

издадени удостоверения и да бъдат вписани в публичния регистър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Има ли други предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

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

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Решението се приема. 

Решението Има № 2151-НС.  

Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

 

Точка 7. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

искане за изплащане на възнаграждения на Общинска избирателна 

комисия – Червен бряг, за проведено едно дежурство, на което са 

присъствали председател, секретар и член, и в което дежурство е 

получено решение на КПКОНПИ, което решение е подготвено и 

изпратено до кмета на община Червен бряг заедно с придружително 

писмо и са извършени и други организационни дейности. 

Приложени са към преписката всички изискуеми документи, 

включително контролен лист и счетоводна справка. Сумата е в 

размер на 174,23 лв. 

Предлагам ви да я одобрим за Общинска избирателна 

комисия – Червен бряг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Има ли други предложения. 
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Ако няма, процедура по гласуване възнаграждението на ОИК 

– Червен бряг. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Георгиева, за следващия Ви доклад. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

искане за изплащане на възнаграждения от Общинска избирателна 

комисия – Мездра, за проведени две заседания, съответно на 5 и на 

19 февруари, и на едно дежурство, дадено от двама членове на 

18.02.2021 г. Първото заседание е във връзка с разглеждане на 

постъпил сигнал от Национално сдружение „Народно щастие“ 

срещу един от кметовете на населените места, на което е разгледан 

сигналът и съответно е взето решение да бъде сформирана работна 

група за проверка на посочените в него обстоятелства. 

На второто заседание съответно е взето решение за 

изпращане на отговор до Национално сдружение „Народно щастие“ 

във връзка с резултатите от извършената проверка. 

Дежурството на 18 февруари е във връзка с подготовка на 

предстоящото заседание. 

Приложени са всички изискуеми документи. Налице е 

контролен лист и счетоводна справка. Сумата за двете заседания и 

дежурство е в размер на 1375,22 лв. 

Предлагам ви да я одобрим за Общинска избирателна 

комисия – Мездра. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Георгиева. Има ли други 

предложения. 

Ако няма, гласуваме възнаграждението на ОИК – Мездра. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колега Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане за изплащане на 

възнаграждение за проведено дежурство от членовете на ОИК – 

Велико Търново, с вх. № МИ-27-36 от 25.02.2021 г. Дежурството е 

дадено от трима членове – председател, заместник-председател и 

един член.  

Приложени са всички изискуеми документи. Към искането 

има изготвена счетоводна справка, както и контролен лист. Затова 

предлагам исканото възнаграждение да бъде изплатено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на  господин Арнаудов. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване възнаграждението на ОИК 

– Велико Търново. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред. 

Госпожо Йосифова, заповядайте. 

 

Точка 8. Доклади относно машинното гласуване. 
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали виждате писмо с вх. № 

ЦИК-06-6-68 от 26.02.2021 г. Писмото е от изпълнителя СИЕЛА 

НОРМА АД и е в отговор на наше писмо от петък. Предоставят ни 

допълнение към списъка с лица, които ще имат достъп до склада, с 

посочените позиции. 

Предлагам този списък да се изпрати на Министерството на 

вътрешните работи и на ДАНС за извършване на проверка.  

В допълнение ще кажа, че посочените лица, които бяха 

отстранени, изпълнителят посочва, че те не са имали достъп до 

склада и работа в склада, тъй като на по-късен етап стартира тази 

работа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, чухте предложението на госпожа 

Йосифова. Процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка девета от дневния ред. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

 

Точка 9. Доклади относно разяснителната кампания. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  Господин председател, моля да 

се включа в следобедната част на заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Преминаваме към точка десета от дневния ред. Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

 

Точка 10. Доклади относно административни преписки. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Господин председател, аз също ще 

помоля да бъда включена в следобедната част на заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило едно писмо с вх. № НС-10-65 от 

27.02.2021 г. от господин К.  Г.                Писмото е озаглавено 

„заявление“ и господин Г.       ни убеждава, че кандидатите за 

народни представители също трябва да бъдат ваксинирани. Само че 

аз мисля, че Централната избирателна комисия не е компетентна по 

този въпрос.  

Затова предлагам това заявление да бъде препратено към 

Министерството на здравеопазването. Ако те преценят, да ги 

включат в някои от групите за приоритетно ваксиниране. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на  господин Арнаудов. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   1 (Ивайло Ивков). 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Арнаудов, за следващия Ви доклад. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е пристигнало писмо от община Асеновград с 

вх. № НС-06-37 от 26.02.2021 г., с което ни изпращат списъци с 

желаещи за ваксиниране от ЦИК. 

Аз виждам, че е изпратено само до нас. Не съм сигурен дали 

са го изпратили до РЗИ – Пловдив. Затова предлагам този списък да 

бъде препратен до РЗИ – Пловдив, за организация на ваксинацията 

на колегите.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви писмо от 

Районната избирателна комисия – РИК.24 – София, с вх. № НС-15-

50 от 26.02.2021 г. Те отговарят на наше питане и ни казват, че са 

създали организация по ваксиниране на секционните избирателни 

комисии и подвижните секционни избирателни комисии. 

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

господин Арнаудов.  

Колегата Ивков в точката по административни преписки има 

думата.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали виждате качени част от нещата по една 

преписка, която за „N“-ти път влиза в зала вече една година близо. 

Преди това я е докладвала колегата Бойкинова, напоследък – 

незнайно защо – аз я докладвам. Така или иначе, фактите са същите.  

Само напомням, че предходния път на нашето заседание от 

25.02.2021 г. беше отложена преписката. А иначе виждате качени 

нещата, заради които беше отложена – за пълно окомплектоване на 

преписката с изпълнителен лист и предварителен финансов контрол. 

Тя е окомплектована с още една папка документи – искания, 

протоколи на ЦИК, решения, които са на разположение тук, пред 

мен и бих могъл да правя справки, защото счетох, че ще е страшно 

дълго и ненужно да бъдат качвани всичките в активен период. 
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Но това, заради което беше отложено, е качено. Тоест, отново 

можем да погледнем изпълнителния лист в оригинал, който е при 

мен в момента, и нов контролен лист, макар че вече веднъж е 

издаван.  

Припомням за колегите, които са си имали работа, не са били 

по една или друга причина на предишното заседание, на което го 

докладвах – на 25.02.2021 г. – не са ме чули. Сагата датира още от 

август месец и е докладвана на три – четири заседания. Общинската 

избирателна комисия е обсебена от една местна коалиция. Издаден е 

изпълнителен лист. Два пъти или три пъти колегата Бойкинова го 

докладва с предложение още в началото да се плати. Единия път, 

видно от това, което колегите и председателят са казали, не че по 

принцип отказваме, но тъй като коалицията няма сметка, единият 

път е искано изплащането да стане чрез някакво юридическо лице – 

търговец мисля, че беше, ще го извадя от преписката. Сега само ви 

казвам нещата най-общо. След това са предложили с пощенски 

запис, тъй като няма сметка на местната коалиция. Сега отново 

Николай Баташки ни сезира с последното, което вече е на мой 

доклад, заявление, подписано с електронен подпис - аз не разбирам 

от електронни подписи и не мога да кажа, но така се твърди – че 

това е КЕП и прилича на такова – сумата да се преведе в Общинска 

банка, филиал гр. Пещера. Сочи се сметка на местна коалиция „БСП 

за България, Зелените, Българска пролет“. Дадени са BIC и IBAN. 

Неговото изложение е, че макар че предишния път ние с 

писмо да сме му казали, че имаме отхвърлително решение и затова 

не му е платено, казва, че се е запознал с мотивите в заседанията, 

прегледал ги е и счита, че един от мотивите – наистина такъв е 

изложен от колегата Андреев, който пояснява, че не, че имаме нещо 

против начина - по пощенски запис, а не че принципно, а други 

колеги като колегата Солакова са били на мнението, че Централната 

избирателна комисия не трябва да плаща принципно, не само заради 

начина на плащане.  
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С няколко думи това са основните факти, които мога да ви 

припомня.  

Какво ще правим сега с тази преписка, за да приключи 

веднъж завинаги, ще решите вие и аз. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

Вашето предложение какво е? Да се изплати възнаграждението? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз се запознах с практиката на Върховния 

административен съд. За мен няма съмнение, че дължим сумите, за 

които са осъдени общинските избирателни комисии. Мисля, че 

имаме и практика да сме плащали. Има и контролен лист, има 

заявление. 

Единственото, което би ме притеснило в случая донякъде е, 

че основният документ за банковата сметка не е подписан с 

електронен подпис. Изпратен ни е в копие, незаверен „вярно с 

оригинала“. От друга страна, съдържа реквизити – печат, подпис на 

директор и в крайна сметка има IBAN, защото ако няма такъв IBAN 

за тази местна коалиция и името, те ще ни върнат парите. 

Предложението ми е да заплатим сумата от 905 лв. на 

посочената сметка на коалицията. Не виждам какво повече те могат 

да направят. Другият вариант е да откажем плащане. Третият 

вариант е отново да се блокираме и да пращаме писмо, че не сме 

могли да вземем решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата Ивков за 

изплащане на възнаграждението, което е присъдено с изпълнителния 

лист след воденото дело с Общинска избирателна комисия – 

Септември. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – 2 (Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова).  

Предложението се приема. 
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Господин Ивков, имате ли друг доклад в тази точка? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, нямам,  господин председател. Значи 

изплаща се сумата от 905 лв. съгласно контролния лист без лихви? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Съгласно 

изпълнителния лист! 

Колеги, преминаваме към точка единадесета от дневния ред. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

 

Точка 11. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин 

председател! Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС-04-01-9/10 от 

26.02.2021 г. Това са съгласията, които се намират обобщени в 

табличен вид от приемащите държави. Има ги във вътрешната 

мрежа.  

Докладвам вх. № НС-22-426 от 27.02.2021 г.            Госпожа 

М.        Ю.                        – видно от е-mail – ни пише, че е подала 

заявление за гласуване извън страната. Успешно се е регистрирала. 

Намира се в Белгия. Попълнила е цялата информация, но как може 

да намери къде ще е мястото и секцията за гласуване. Благодари и 

желае от нас информация. 

Предлагам да  й отговорим, че със свое решение в срок до 

13.03.2021 г. ЦИК ще определи местата и броя на секционните 

избирателни комисии извън страната в тях, след което ще бъдат ясни 

и адресите на избирателните секции. Да следи за повече информация 

сайтовете на двете ведомства – ЦИК и Министерството на външните 

работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-00-145 от 

26.02.2021 г., като той е пристигнал чрез support.  Господин            К. 

Е. Н. ни изнася                  информация, че е             подал заявление 

за гласуване за съответното място, но след като е направил проверка 

в сайта на ГД  ГРАО, е видял, че фигурира и по постоянния си адрес. 

Предлагам да му отговорим, че лицата, които са заявили 

желание да гласуват извън страната и са включени в избирателните 

списъци за гласуване извън страната, ще бъдат заличени въз основа 

на чл. 31 от Изборния кодекс от избирателните списъци в страната 

не по-късно от 18 дни преди изборния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-00-144 

от 26.02.2021 г. Отново чрез support е пристигнало писмо        от Н. 

Б., която сочи, че в момента пребивава в Белгия, Брюксел.      Току-

що се е регистрирала онлайн за изборите, но била заявила грешен 

адрес за мястото на гласуване. Моли за съдействие от наша страна. 

Предлагам да й отговорим със стандартния отговор, че в 

изборния ден тя може да гласува в удобно за нея място, въпреки че е 

подала заявление за гласуване за определено място, където има 

разкрита избирателна секция извън страната, като попълни 
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декларация Приложение № 22. Не предлагам промяна или 

съдействие в тази посока на госпожата, тъй като системата не 

поддържа такава опция за смяна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля с протоколно решение 

за нуждите на обработка на заявленията за гласуване извън страната 

да имаме възможност въз основа на протоколното решение аз и 

сътрудниците или колеги от работната група да правим проверка в 

„База данни“ на нашия регистър, на който отговорното лице е 

госпожа Радославова – мисля. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението за протоколно решение. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще докладвам  ан блок за 

сведение преписки, които са пристигнали във връзка с наши искания 

за проверка или за отстраняване на несъответствие или обединение 

от партньора ни, който поддържа системата за електронно заявление 
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за гласуване извън страната. Те са на разположение във вътрешната 

мрежа. Така че ги докладвам за сведение. Моля да се запознаете. 

Това са вх. №  НС-00-157, №  НС-00-156, №  НС-00-160, №  НС-00-

159, № НС-00-158, №  НС-00-155 от 27.02.2021 г. Всички наши 

писма са изпълнени – както проверки, така и обединения, с 

изключение, колеги, на Канада, тъй като установих несъответствие 

въпреки протоколното решение между информацията по грамите. 

Възложила съм на сътрудниците да направят сравнение, след което 

ще изпратим писмото, което вече е гласувано, за да направят 

обединенията. 

Завършвам доклада си за организацията на гласуването извън 

страната с информация, че към момента потвърдените заявления за 

гласуване извън страната са 57 443 броя. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

преминаваме към точка дванадесета от дневния ред. Господин 

Войнов, заповядайте. 

 

Точка 12. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви сигнал с вх. № НС-22-425 от 

27.02.2021 г. Сигналът е от Н. Д.  и с него ни уведомява, че в 

пощенската си кутия е намерена листовка на една от политическите 

партии преди да е открита предизборната кампания. В писмото не 

упоменато населеното място, но то е адресирано и до РИК – 16, 

която комисия се предполага, че е компетентна да се произнесе по 

сигнала. 

Поради горното го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Чухте предложението. Няма други предложения. 

Продължаваме с колегата Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило по електронната поща с вх. № 
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ЧМИ-22-2 от 27.02.2021 г. жалба от господин Митков Пеев 

Якубовски, временно изпълняващ длъжността общински 

ръководител на общинското ръководство на партия ГЕРБ в с. 

Баните. Можете да се запознаете с текста на жалбата. Тя е качена 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Обръщам внимание, че жалбата е в копие до нас. След като 

извърших справка на интернет-страницата на Общинска избирателна 

комисия – Баните, която е компетентна да се произнесе по този 

сигнал, установих, че същата жалба е постъпила с вх. № 171 на 

27.02.2021 г. и е качена и в електронния публичен регистър на 

сигналите и жалбите. По тази жалба Общинската избирателна 

комисия се е произнесла с Решение № 94-ЧМИ от 27.02.2021 г., като 

е преценила, че същата следва да бъде препратена по компетентност 

на временно изпълняващия длъжността кмета на община Баните, 

който от своя страна да уведоми органите на МВР за извършената 

проверка. Няма данни решението да е обжалвано пред Централната 

избирателна комисия. 

При тази фактология аз ви докладвам тази жалба за сведение, 

още повече че, както казах, тя е в копие до Централната избирателна 

комисия. Първоначално е регистрирана до компетентната ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

колега Иванова. Чухте предложението да остане за сведение. 

Колеги, имате ли друго предложение. 

Ако няма, преминаваме към следващ докладчик. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Докладвам вх. № НС-22-37/9 от 25.02.2021 г. Това е 

едно запитване, което е нещо като сигнал от       госпожа               Д. 

Д.        Адресиран е до Конституционния съд, до Върховния 

административен съд, до министър-председателя, до заместник 

министър-председателя, с което се обръща внимание, че 

контролната разписка е равностойна по закон на хартиена бюлетина. 
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Докладвам го за сведение, тъй като  господин Войнов вече е 

отговарял на подобно запитване, дори са разменени някакви 

информации. Просто да докладвам входящия номер. 

Напълно е ясно, че трябва да се приеме законодателно 

решение. Засега го докладвам за сведение. Ако трябва трети път да й 

се отговори, ще й се отговори. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

господин Димитров. 

Колеги, преминаваме към точка четиринадесета от дневния 

ред. Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

Точка 14. Разни. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, 

спомняте си, че изпратихме с наш № НС-00-147 от 26.02.2021 г.  – 

петък, информация на "Информационно обслужване" АД с 

регистрираните партии и коалиции във връзка с публикуването на 

страницата. С вх. № НС-00-154 от 27.02.2021 г. те ни информират, че 

платформата за публикуване на информация вече е активирана и 

съответно данните са заредени в системата.  

Така че това го докладвам за сведение. 

Другият ми доклад, който е с вх. № НС-00-161 ще бъде за 

работно обсъждане. 

Така че това е моят доклад. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря и аз. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, още веднъж. 

Докладвам вх. № МИ-15.65 от 26.02.2021 г. ни е изпратен сигнал, 

или, ако искате, малка жалба от ОИК – Пирдоп. Ние взехме решение 

да назначим председател на комисията                           Е. В., но се 

оказва, че първо, тя не е заличена в състава. Тоест, в момента има 14 

членове – така е отразено на страницата. Освен това настоява да се 

промени телефонният номер, на който тя отговоря.  
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Това предлагам с протоколно решение да го препратим към 

поддържащия страницата "Информационно обслужване" АД, да 

направят необходимите корекции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Димитров. Има ли други предложения? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С какво указание? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Указанието е да извършат 

корекциите, които се отнасят до заличаването на името от членовете 

и внасяте на страницата на този телефонен номер, на който новият 

председател отговаря, тъй като там е останал старият. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Те твърдят, че имат повече членове? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, няма повече членове от това, 

което в момента проверявам. Може би са отворили в момента, в 

който не извършваме корекцията. А иначе е добре да се напише 

телефонният номер, на който биха отговаряли евентуално. Те не 

могат нищо да променят. "Информационно обслужване" АД 

поддържа тази база данни и внася корекции.  

Ще направя справка и ще отговоря на този сигнал. В такъв 

случай – за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

господин Димитров. 

 Господин Баханов, заповядайте в точка Разни. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Имам да докладвам по точка „Доклади 

по административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, 

заповядайте по точка 10 „Доклади по административни преписки“. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам вх. № 09-21 от 25.02.2021 г. 

Окръжна прокуратура – Благоевград, ни пита по отношение на едно 

лице дали е упражнило правото си на глас. Желаят официален 

отговор и оригинали на документи за Брегенц – дали е представил 

декларация, адресна регистрация. Всичко искат в оригинал. 

Имам подготвено писмо, в което обяснявам, че с оригиналите 

могат да се запознаят в ЦИК и отделно представяме заверени копия 
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от документи - протокол от избирателната секция на гласуване, 

декларацията на лицето и Допълнителната страница от списъка за 

гласуване  - с придружително писмо. 

Моля да го подложите на гласуване,  господин председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на писмото заедно с приложените 

документи. 

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, в „Доклади по 

административни преписки“. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

процедурата по одобряване на техническите характеристики на 

бюлетините предлагам да изпратим едно писмо до Печатницата на 

БНБ и да поискаме в най-кратък срок да изразят становище по 

въпроса за възможността перфорацията за откъсване на номера на 

бюлетината да се разположи хоризонтално, а не под наклон. 

Само по този въпрос искаме становището на Печатницата на 

БНБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   няма. 
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Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само ви докладвам 

за сведение, ще бъде взето под внимание при приемането на 

принципното решение, че сме получили отговор от министъра на  

здравеопазването по поставения въпрос относно обслужването на 

болни от сovid-19 от подвижни секционни избирателни комисии, 

поставени под карантина и в изолация, от подвижни секционни 

избирателни комисии по чл. 37. 

Намира се във вътрешната мрежа под № НС-04-26 от 

26.02.2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

госпожо Солакова. 

Уважаеми колеги, във връзка с подготовката на преписките и 

необходимостта от обработването им по останалите точки от 

дневния ред прекъсваме заседанието на Централната избирателна 

комисия и ще продължим в следобедните часове от 15,30 ч. 

Прекъсвам заседанието. 

 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, извинявам се на всички онези, които следят работата на 

Централната избирателна комисия за забавянето, което продължи 

повече от обявеното, но то е свързано с обсъждането в работните 

групи на проекти, които са включени в дневния ред, с оглед на което 

беше това забавяне. 

Връщам към точка четвърта. Господин Арнаудов, 

заповядайте. 

 

Точка 4. Проекти на решение за промяна в състава на РИК. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № НС-10-66 от 

28.02.2021 г. от Ахмед Мехмед, областен председател на ПП 

„Движение за права и свободи” за промяна в състава на РИК във 

Втори изборен район – Бургаски. Предлага се на мястото на Фатме 

Рамадан – член на РИК, да бъде назначена за член на РИК Росица 

Димова от списъка на предложените резервни членове. Към 

предложението са приложени заявления от Фатмe Рамадан за 

освобождаването ѝ като член на РИК във Втори изборен район – 

Бургаски, а по преписката са налични изискуемата декларация, 

копие от дипломата за висше образование на Росица Велчева 

Димова и пълномощно в полза на Ахмед Мехмед.  

Изготвил съм проект на решение, който се намира в моя 

папка на днешното заседание. Моля да се запознаете с него. 

Предлагам Централната избирателна комисия да освободи като член 

на РИК във Втори изборен район – Бургаски, Фатме Рамадан със 

съответното ЕГН и да анулира издаденото ѝ удостоверение, като 

назначи на нейно място за член на РИК – Бургас, Росица Велчева 

Димова със съответното ЕГН и на назначения член да се издаде 

удостоверение. Решението подлежи на обжалване по съответния, 

посочен в решението ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

господин Арнаудов. 

Колеги, виждате проекта на решение във вътрешната мрежа. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 2152-НС. 
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Колеги, да бъде включена нова т. 4а. Проекти относно 

решение за промени в състава на общинските избирателни комисии. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков) 

Колега Стефанова, заповядайте по точка 4а. 

 

Точка 4а.  Проекти относно решение за промени в състава на 

общинските избирателни комисии. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с МИ-15-58 от 

днес, както и от миналата седмица е постъпило писмо от коалиция 

ПП „Демократична България – Обединение” във връзка с подадено 

заявление от Васил Гюрдиев, който иска да бъде освободен като 

член от ОИК – Родопи.  

Проектът на решение е във вътрешната мрежа – 4660, както и 

попълнена декларация в оригинал за несъвместимост с предложение 

за нов член; копие от дипломи за завършено образование.  

Предлагам Централната избирателна комисия да освободи 

като член Васил Иванов Гюрдиев, да анулира издаденото му 

удостоверение и на негово място да назначи за член на Общинска 

избирателна комисия – Родопи, Радослав Красимиров Чотров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Стефанова. 

Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева) ; против – няма. 

Решението е  № 2153-МИ. 

Колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило писмо с вх. № 

МИ-06-199 от 1.03.2021 г. в пощата на Централната избирателна 

комисия. То е към заявление, постъпило по електронната поща с 

вх. № МИ-06-197 от 24 февруари 2021 г. С тези документи в 

Централната избирателна комисия е постъпило заявление от 

господин Сашо Матеев, който е упълномощен представител на ПП 

„ВОЛЯ” за промяна в Общинска избирателна комисия – Пордим. 

Предлага се на мястото на Цветанка Табакова за член на общинската 

избирателна комисия да бъде назначена Виктория Георгиева 

Димитрова.  

Към заявлението са представени саморъчно заявление за 

оставка от госпожа Цветанка Табакова, което е подписано в 

оригинал, разбира се, пълномощното на заявителя, представител на 

политическата партия; диплома за завършено образование на 

госпожа Виктория Георгиева, както и една декларация за 

идентичност на имена във връзка с различието между дипломата, от 

една страна, и декларацията, която отразява състоянието към 

настоящия момент. Декларацията, която е представена от госпожа 

Виктория Георгиева, също е в оригинал, тя е с дата 25 февруари. 

При тези обстоятелства са налице всички условия за уважаване на 

искането.  

Приготвил съм решение, което може да видите в моя папка 

под № 4699, с което освобождаваме като член на ОИК госпожа 

Цветанка Евтимова Табакова, анулираме удостоверението и 

назначаваме за член на ОИК – Пордим, област Плевен госпожа 

Виктория Георгиева Димитрова със съответното ЕГН. Издаваме 

удостоверение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, 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. 

Решението е № 2154-МИ. 

Преминаваме към точка единадесета. Колега Ганчева, 

заповядайте. 

 

Точка 11. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля за протоколно 

решение за последващо одобрение на направената промяна с оглед 

техническо несъответствие в електронната форма на заявлението за 

гласуване извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на протоколно решение с писмото, 

изпратено до „Информационно обслужване” АД. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, 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. 

Уважаеми колеги, минаваме към точка първа по дневния 

ред. Колега Войнов, заповядайте. 
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Точка 1. Възлагане на обществена поръчка за компютърна 

обработка на данните на РИК и ЦИК. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател. 

Връщам ви на Докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация” с вх. № ЦИК-09-62 от 26.02.2021 г. С нея е 

предложен проект относно възлагане обществена поръчка чрез 

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 има и приложения – ценово 

приложение, техническо приложение за изпълнение на поръчката и 

проект на договор. Изготвен е контролен лист, изготвен е и Проект 

на решение относно откриване на процедурата. Всички тези 

документи може да ги видите в моя папка. Предлагам да обсъдим 

поканата, заедно с приложенията. Ако има предложения за 

корекции, да бъдат нанесени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа документацията. Време за 

запознаване от колегите и ако има забележки или предложения по 

отделните документи, които са включени към докладната записка, 

моля да ги направите. 

Колега Иванова, заповядайте.  

Гледаме ги в отделни документи, но ако имате нещо и сте 

прегледали останалите, бихте могли и в момента да го кажете, 

затова, госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Направих предложение в т. 1.3 от проекта 

на договора да отпадне първото изречение, първата част на 

изречението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тъй като няма 

подизпълнители в случая, да отпадне цялото първо изречение? 

Колега Войнов, отбелязахте си предложението. 

Колега Ивков, заповядайте. 



32 

 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не съм го гледал внимателно, но второто 

изречение е „изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в срок до десет дни” и това е по време на договора. Защо са 

му нужни десет дни, за да ни уведоми за промени? Тук срокът 

трябва да е по-къс, дори „незабавно уведомява”. Но ако искате да 

сложите срок, три дни е прекомерно дълъг в хода на изпълнение на 

договора за промени. Предлагам „10” да се замени с „3”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, в т. 1.3 

отново да бъде съкратен срокът на три дни. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам организационно – да 

вървим текст по текст, а именно приложение по приложение. 

Предлагам да се върнем към ценовото предложение № 2. Явно 

първото горе-долу е това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. По 

отношение на поканата, за да стигнем до второто, има ли 

предложения за изменения? По поканата няма предложения. 

Отиваме към Приложение № 2 именно ценовото 

предложение. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Общо взето си казах забележките на 

работното заседание. За по-голяма последователност и 

организационна яснота по кой документ просто гледаме дали са 

въведени съответните предложения? Най-вече е важно ценовото 

предложение, да ви кажа честно, защото тук се заковава цената, 

която после ще бъде реципирана в още три, четири, пет документа 

тук. Така че по-добре да ги разглеждаме парче по парче и най-вече 

цената. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, по 

ценовото предложение. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, виждате, няма цена, 

няма форма на цената, нямате разбивката на цената. Може би е 
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добре да се концентрираме тук. Лично аз няма да направя 

предложение за нея. 

Уважаеми колеги, изрично попитах каква е съдбата на 

решението, в което е уточнена цената? Дотук разгледахме само и 

единствено поканата. Поканата няма цена. Попитах какво става с 

цената в ценовото предложение? Тя трябва да се изпише. И ако ще 

казваме, че цената ще бъде определена в проекторешението, тогава 

да се върнем на проекторешението, но не да гласуваме празни 

полета. Юристи сме, знаем, че празни листове не се подписват. 

Искам да кажа, че, първо, ЦИК трябва да определи някакъв 

вид цена – прогнозна, максимална, не знам каква, и тя трябва да бъде 

записана в проекторешението, въз основа на което, трябва да се 

гласува и поредният номер приложение – Приложение № 2. Като 

няма първоначалната яснота, какво да гласувам при празни 

квадратчета? И още повече, ако погледнете, в това ценово 

предложение има един текст „и постигнатите договорености”. Не 

мога да знам какви договорености ще постигам, ако не си знам 

мизата в началото. Поне някаква прогнозна цена.  

Моля, ако ще вървим по Приложение № 2, преди него да 

разгледаме проекта на решение на ЦИК за обявяване на процедурата 

само и единствено защото в този проект на решение трябва да бъде 

определена някаква прогнозна или максимална, или каквато цена 

реши ЦИК. Да не слагаме конете пред каруцата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В проекта на решение е записана прогнозна 

цена 2 млн. 500 хил. лв. без ДДС. Това е на базата на цената, която е 

била в договора на последните избори за Европейски парламент през 

2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Важна е прогнозната цена, защото има 

текстове, че всъщност тази цена подлежи на договаряне от една 
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комисия, ако си видите договора. Да, точно така е записано: ще има 

един протокол за договорености, както е описано и в ценовото 

предложение. Ние ще направим цената, но, видите ли, трябвало да се 

договорим допълнително, ако видим ценовото предложение. С една 

дума трябва да започнем от средната аритметична и тези договарящи 

се да знаят какво правят. Това говоря, нищо повече. 

Моето предложение беше съвсем просто, първо, решението, в 

което е уточнена цената, и защо подчертан текст в ценовото 

предложение? За кого го подчертаваме ми е интересно? За нас си ли, 

или за някого другиго, че и болдвано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев, за да може да минем към решението, трябва да одобрим 

текста на поканата заедно с приложенията към него. Това ценово 

предложение, което е приложение към поканата, е ценовото 

предложение, което ще отправи изпълнителят от „Информационно 

обслужване” АД към нас, с оглед дейностите, включени в договора. 

Одобрявайки самата документация, определяйки дали е прогнозна 

или максимално прогнозна, оттам нататък ще приемем решението, с 

което да открием процедурата по обществената поръчка. 

Предложението след работното обсъждане в група е това да бъде 

прогнозна стойност дотолкова, доколкото без пазарно проучване 

няма как да бъде направена такава стойност дори, имайки предвид 

цената в предходните избори от същия вид или друг сходен вид, 

каквито са за Европейски парламент. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Господин председател, нямам никакво 

възражение по отношение определяне на цена, пък била тя и 

прогнозна. Възражението ми беше само и единствено, че ние в 

работно заседание преглеждахме документите в определен ред. В 

един момент се сервира нещо по съвсем друг ред. Затова просто 

исках уточнение в какъв ред разглеждаме документите. Не знам 

мотивите да се разглежда едното и другото, при положение че 

ставаше въпрос за цена, а не да ме препращат в едното, в трето, в 
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четвърто и да ми се твърди, че, видите ли, имало го в поканата. 

Изказването ми беше само за яснота. И сега да знаем къде 

продължаваме, а не да играем по диагонали и ходове с коне, ако се 

правим на големи шахматисти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Правилно. Така или иначе беше определено и колегата Войнов каза, 

че се предвижда в документацията да има прогнозна цена и тя да е 

на основата на цената, която е била определена към изборите за 

Европейски парламент, които са национални и при  които е имало 

машинно гласуване в много по-умален обем от този, който е в 

момента. Това е. Да вървим по самата документация и ако има други 

предложения, ще подложа на гласуване по отношение на това каква 

да е стойността на цената и дали тя да бъде прогнозна, или 

максимална. 

Забележки по отношение на Приложение № 2 има ли относно 

текста? Приложение  2 е ценовото предложение за обществената 

поръчка с предмет „възлагане”. 

Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Смятам, че не е работа на ЦИК изобщо да 

прави каквито и да е ценови предложения, без да е поканила и те 

трябва да си дадат ценово предложение. Не знам дали е различно 

мнението на така наречените ни експерти по обществените поръчки, 

но не ми се връзва възложителят да приема ценово предложение, 

което предстои да направи изпълнителят. В ценовото какво 

приемаме ние? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Приложение 

№ 2 е част от документацията за откриването на процедурата към 

обществената поръчка, и то е като образец, качен, за да може да бъде 

прието в какъв вид трябва да бъде представено ценовото 

предложение. То е част от документацията. Такова винаги се приема 

като образец на приложение. Затова към поканата се прилага това 

приложение, заедно с договора, заедно с техническото предложение 

– Приложение № 3. 
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Ако нямаме по текста на самото ценово предложение, да 

минем към Приложение № 3 – техническото приложение за 

изпълнение на поръчката. 

Колеги, по Приложение № 3 имаме ли нещо? Няма. 

Преминаваме към Приложение № 4, а именно договорът за 

обществената поръчка. В т. 1. 3 бяха направени предложения, а 

именно да отпадне текстът на изречение първо, като остане само от 

изречение второ и срокът да бъде променен от десет на три дни. 

Колеги, имаме ли предложения по договора? (Дискусия 

встрани от микрофоните.) Може би единствено да допълним „със 

заповед на министъра на здравеопазването и указанията...”. 

Има ли други предложения? 

Процедура по гласуване на протоколно решение, с което да 

одобрим изготвената документация за обявяване на обществена 

поръчка с процедура по договаряне без предварително обявление за 

компютърната обработка и другите дейности, които се виждат в 

техническата спецификация. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (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 Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков.) 

Господин Войнов, да докладвате решението.  

Колеги, имате във вътрешната мрежа с проектен номер НС-

47-00 обществена поръчка относно откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 

предварително обявление с предмет: „Възлагане на компютърната 

обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на 

Бюлетин за изборите за народни представители”. Виждате, в т. 4 от 

решението е определена като предложение прогнозна стойност на 

обществената поръчка в размер на 2,5 млн. лв. без включен данък 

добавена стойност.  
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Има ли други предложения? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мен ме интересува точка шеста. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точка шеста, второто тире беше: да 

осъществява дейности, свързани с провеждането на обществена 

поръчка, да осъществява всички дейности по Закона за 

обществените поръчки, свързани с провеждането на обществената 

поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест уточнено 

е, че това са дейностите, свързани със самата процедура на 

обществената поръчка. 

Имате ли други предложения към т. 6?  

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Считам, че трябва да имаме максимална 

прогнозна цена за тази поръчка. Аргументи: имаме дългогодишен 

опит, сътрудничество със или без закона именно с този контрагент. 

По един или друг начин се правеха някакви конкурси. Сега те са 

вкарани в Изборния кодекс. Ние знаем каква е била цената, знаем 

каква е инфлацията, знаем какви са дейностите, знаем и изборите. 

Аргумент на цялата Централна избирателна комисия, когато имахме 

една друга поръчка за машинното гласуване, срещу моя аргумент за 

е прогнозна цена, беше да е максимална прогнозна цена. Сега не 

виждам кое променя виждането да не е максимална, а да е прогнозна 

цена, която прогнозна цена дава възможност за контра оферти без 

граница. 

Аз държах на прогнозна цена, защото вярвах, преди да бъде 

заменен вицепремиерът Дончев, който ми каза, че пазарът ще 

определи, видиш ли, машините. Пазари и там нямаше, и тук няма. 

Състезание с един участник са и двете – едното по закон, другото не 

е по закон, но публична тайна. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Доколкото 

разбирам, правите предложение за максимална прогнозна цена, 

определена в решението и като стойност... 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не направих предложение. Така мисля. 

Предложения е глупаво да правя, които няма да се приемат, само да 

ви губя времето, че и моето. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Разбирам, че няма друго предложение. 

Процедура  по гласуване на решението. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова.) 

Уважаеми господин Войнов, Решението е № 2155-НС. 

Гласуваме протоколно решение, с което, от името на 

Централната избирателна комисия, като председател, да публикувам 

документацията в Централния регистър и да подпиша съответната за 

одобрение дейност. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков) 

Преминаваме към точка трета. Заповядайте, господин 

Николов. 

 

Точка 3. Проекти на принципни решения. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. 



39 

 

Уважаеми колеги, в моя папка за днешното заседание можете 

да се запознаете с проект на решение 4695 относно определянето 

условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни 

заведения, включително и в ковид отделения в домове за стари хора 

и други специализирани институции за предоставяне на социални 

услуги, както и на плавателните съдове под българското знаме и 

разбира се, изготвянето на съответните избирателни списъци. Този 

път решението е организирано в две части. 

Първата част е обичайната за този тип решения, в които 

третираме условията и реда по отношение на лечебните заведения, 

домовете за стари хора и другите специализирани институции. Тук 

основните моменти са съвсем ясни: ръководителите на заведенията, 

както и на местата за лишаване от свобода в срок до 17,00 ч. на 

1 април 2021 г. уведомяват писмено за образуване на секция кмета 

на съответната община. Предвиден е редът, по който гласуват 

избирателите, хипотезата, при която в изборния ден те не са в  

съответното заведение, как биха могли да си упражнят правото на 

глас. Най-вече изискванията на чл. 28, ал. 2, чл. 29, ал. 2 и чл. 30, 

ал. 2 от Изборния кодекс относно заличаването им от избирателния 

списък на постоянния им адрес, при условие че са включени в 

избирателния списък в този тип особени избирателни секции. 

Във второ римско предлагам в рамките на няколко точки – от 

13 до 16, да предвидим условията и реда за образуване на 

избирателни секции в ковид отделенията. Припомням, че миналата 

седмица с вх. № НС-15-33 от 23.02.2021 г. Районната избирателна 

комисия за Двадесет и трети многомандатен изборен район постави 

този въпрос на нашето внимание по повод искания на лечебни 

заведения на територията на Район „Изгрев” в Столична община. 

Предложението е в лечебни заведения, в които има обособени ковид 

отделения и са налице не по-малко от десет избиратели към датата 

на изборите с установена ковид инфекция, да се обособят в отделни, 

самостоятелни, втори, бих казал, секции за гласуване на тези 

избиратели, които да се организират в помещения в самото 
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отделение, определени от ръководителя на заведението. Редът за 

образуване, за организиране на тези секции, за формиране на 

избирателния списък и така нататък е същият, както общият ред по 

смисъла на чл. 28 от Изборния кодекс. Изрично е записано в т. 13, че 

не  се допуска избирателят с установена ковид инфекция да гласува 

в секцията по т. 1 – предложение първо, те гласуват в секция, която е 

обособена в самото отделение, ако, разбира се, е обособена такава. 

Другото нещо, което е по-важно да се отбележи като 

принцип, е, че при образуването на секциите по т. 13 и съставянето 

на избирателните списъци, като вече препращаме към правилата на 

Раздел I, предвидена е т. 15 относно оборудването на членовете на 

специалната секционна избирателна комисия, която обслужва 

специалната секция в ковид отделението, предвидена е възможност 

за ваксиниране. Предлагам текстът за запознаване.  

Разпоредбите, които касаят секциите в ковид отделенията, не 

са чак толкова много. Принципът е общ. Предлагам да бъде 

възприето да се организират отделни секции в ковид отделенията. 

Предлагам в утрешния ден да разгледаме решението от три страници 

по същество. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да се 

запознаете с текста, който е предложен от колегата Николов и в 

рамките на следващото заседание да бъдат обсъдени. 

Минаваме към точка втора от дневния ред. Колега Солакова, 

заповядайте по точка втора. 

 

Точка 2. Възлагане на обществена поръчка за изработка и 

доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпиха 

документите във връзка с процедурата за възлагане на обществена 

поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет, 

изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите 

за народни представители на 4 април. Моля да се запознаете – 
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заведени са под ЦИК-09-64 от 1.03.2021 г. Предлагам да има работна 

група за обсъждане на документите. 

Колеги, във връзка с насрочения втори тур на частичните 

избори на 07.03.2021 г. прегледахме графичния образец на 

бюлетините за четирите кметства и една община. Отговарят на 

изискванията, одобрени са предпечатните образци на бюлетините. 

Докладвам ви го за сведение и пак казвам, за запознаване – ЦИК-09-

64 от 01.03.2021 г. за работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Преминаваме към  „Доклади по административни преписки”. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с частичния избор 

на 07.03.2021 г. ви докладвам за сведение писмата, които 

получаваме от общинските избирателни комисии за одобрените 

предпечатни образци, както заявките, които са подадени от 

общинските администрации, за броя на бюлетините за втория тур. 

Докладвам ви за сведение писмо от Комисията по досиетата с 

вх. № НС-23-31 от 28.02.2021 г. за резултат от проверката на 

назначените членове на районните избирателни комисии за изборите 

за народни представители. 

Докладвам ви за сведение писмо от община Троян. Получили 

сме го по електронната поща. Сканиран е протоколът и заповедта на 

кмета на община Троян за отваряне на запечатано помещение, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 

избори за общински съветници и за кметове през 2019 г. Това е във 

връзка с приобщаването към тези документи за частичните избори за 

кмет на кметство на село Калейца, община Троян. 

Докладвам ви писмо от кмета на Столична община с 

вх. № НС-07-5 от 28.02.2021 г., както и втори път ни е препратено 

това писмо с оглед молбата за спешност, съобразно молбата на 

госпожа Фандъкова. Изпраща се повторно в случай на технически 

проблем при невъзможност за отваряне на изпратените файлове. 

Надълго и нашироко кметът на община Столична обяснява в 
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писмото, адресирано до председателя на Централната избирателна 

комисия, министъра на здравеопазването, главния държавен здравен 

инспектор, както и до директора на столичната РЗИ, до 

председателите на 23-и, 24-и, 25-и РИК с копие до кметовете на 

райони на Столична община – какви писма е написала Централната 

избирателна комисия, в колко часа ги е изпратила, как до този 

момент не е приела решение, с което да регламентира реда например 

за подвижните секционни избирателни комисии за гласуване на 

карантинирани, как в случая кметът на Столична община предлага и 

изразява готовност за предприемане на незабавни действия по 

уведомяване на всички лица, заявили участие като членове на СИК, 

подадени от партии и коалиции чрез обаждане по телефон или  

изпратен SMS, за да бъдат информирани за възможността за 

ваксиниране и начините за заявяване на желание за това по телефон 

или електронна поща. В тази връзка искат до края на работния ден 

на 1 март 2021 г. да им предоставим становище-предложение, като в 

случай, че не получат отговор, ще считат, че предложението на 

Столичната община е изцяло прието. Докладвам ви го за 

запознаване, за предоставяне на ръководителите на работни групи 

Методически указания за принципни решения, както и на 

докладчиците по писмата, цитирани в това писмо. Моля да се 

запознаете с писмото.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, преминаваме към точка девета. 

 

Точка 9. Доклад относно разяснителна кампания. 

С вх. № 25-91 сме получили коригиран медия план относно 

БНР във връзка с вече готовите два видеоклипа и ротацията им. 

Във вътрешната мрежа е публикуван текстът за Клип 3. Моля 

да се запознаете.  

Колеги, имате ли предложения за корекция относно текста на 

Клип 3, който е свързан с гласуване с хартиена бюлетина? 

Процедура по гласуване текста на Клип 3. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за –  13 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, 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 (Ерхан Чаушев и 

Йорданка Ганчева) 

Във вътрешната мрежа е публикуван проект на писмо до 

кмета на Столична община и до изпълнителния директор на 

„Метрополитен” във връзка с отправена молба за излъчване на 

видеоклиповете за разяснителна кампания. Проектът е 5507. 

Предложения към проекта за писмото? 

Процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, 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 (Ерхан Чаушев и 

Йорданка Ганчева) 

Във вътрешната мрежа в моя папка е публикуван проект за 

писмо до кметовете на общините във връзка с предоставяне на линк 

към клипчетата за разяснителна кампания с молба за публикуване на 

страниците на общините. Проектът е 5508. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева.) 

Във вътрешната мрежа е публикуван проект за писма до 

всички областни управители във връзка с предоставяне на линк за 

разяснителна кампания за вече готовите клипове с молба за 

разпространение и публикуване на страницата на съответната 

областна администрация. Проектът за решение е 5505. 
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Процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (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, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – 1 (Йорданка Ганчева) 

Последното писмо е адресирано до председателя на 

Националното сдружение на общините отново с информация за 

клипчетата за разяснителна кампания. Проектът на писмото е 5510. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (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, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – 1 (Йорданка Ганчева) 

Във вътрешната мрежа, в моя папка, са публикувани сцени от 

Клипа за машинно гласуване. (Дискусия встрани от микрофоните.) 

Скрийншот, добре. Моля да ги прегледате и да нанесем корекции и 

забележки, ако имате. 

Преминаваме към следващата точка. Господин Николов, 

заповядайте. 

 

Точка 8. Доклад относно машинно гласуване. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Застрахователната полица е за 

застраховка на 6976 машини за гласуване. Толкова са според 

констативния протокол, който представители на Централната 

избирателна комисия подписахме и констатирахме, че има толкова 

машини в съответния склад. Застраховащ по представената 

застрахователна полица е „Сиела Норма” АД. Застрахована е 

Централната избирателна комисия, посочена е съответната 

компания. Същественото е, че за визираната бройка машини, 
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посочената застраховка е с включен данък добавена стойност. 

Първоначално ни е изпратено копие от застраховката, впоследствие 

може би същия ден, но малко по-късно, е пристигнал и оригиналът 

на застрахователната полица. Предлагам застрахователната полица 

да се съхранява в Централната избирателна комисия в случай, че 

възникне необходимост от активиране правата на Централната 

избирателна комисия. Това е докладът ми. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В никакъв случай за сведение! Тази 

полица е част от изпълнението на договора. Централната 

избирателна комисия трябва да прецени дали тази полица отговаря 

на изискванията на договора, защото ако има полица, ние имаме и 

договор, нали така? И следим изпълнението на договора.  

Какво значи „за сведение”? Ако Централната избирателна 

комисия не прецени дали тази полица отговаря на изискванията на 

договора, е нещото, което ме интересува. И никакво – за сведение! 

Ако щете за сведение, аз не считам към настоящия момент, че тази 

полица съответства на изискванията на договора. Искам 

допълнителна информация. 

Правя организационно предложение. Имаме договор с 

изпълнителя. Веднага администрацията или отговорното лице да 

направи списък кои задължения по договора са изпълнени досега, 

кои не са изпълнени, респективно, какво трябва да направи ЦИК, и 

то в табличен вид, за да можем да филтрираме и структурираме 

подадената ни информация по отношение изпълнение на договора, 

пък после ще мислим за организацията. Няма такава към момента. 

Предлагам да се направи анализ на всички постъпили досега 

документи – какво е изпълнено, в какви срокове, какво трябва да 

направи ЦИК, в какви срокове? Да има прегледност, а не безкрайни 

докладвания от един, втори, трети. Надявам се, че имаме и общия 

регистър, за да можем общо взето да видим какво е изпълнено, какво 
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не е изпълнено и най-вече какво още трябва да направи ЦИК. Това е 

предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Първо, за полицата.  

Колеги, проектодоговорът казва следното: изпълнителят се 

задължава да сключи за своя сметка имуществена застраховка за 

доставените в полза на възложителя срещу всички рискове за срок 

от една година. Това е единият текст от договора, който има 

отношение към конкретния документ, представен на вашето 

внимание, но не за сведение, разбира се. Нека ЦИК да се запознае, 

ако има някакви съображения по него, да си ги изложи. 

На второ място, в задълженията на възложителя е посочена 

буква „м” на т. 6.1, където се казва, че изпълнителят се задължава да 

застрахова за своя сметка доставените устройства за срок от една 

година, считано от  първоначалната им доставка. Визираната 

полица, правоимаща Централната избирателна комисия, 

застраховаше конкретния изпълнител. Машините, които се 

застраховат, са тези, за които имаме документ, че са доставени в 

момента. Очевидно, това не е цялостното изпълнение на т. 1.5 от 

договора. Срокът, който е посочен, е 12 месеца, полицата е 

представена в оригинал. Това е докладът, който мога да направя по 

тази застраховка във връзка с нея.  

Колкото се отнася до другото предложение, което е много 

съществено, колега Чаушев, да въведем система в изпълнението на 

задължението – това е мое лично мнение, като член на групата 

„Машинно гласуване” нищо повече не мога да кажа, го подкрепям. 

Смятам, че следва да се направи в табличен вид едно описание на 

всички задължения по договора и да отбелязваме кои са отметнати 

по него. Аз го подкрепям и предлагам да бъде гласувано, ако го 

внеса за гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Господин Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Доколкото схванах, тази полица не е за 

целия масив от 9000 машини, нали така? Тази полица евентуално 

мога да я приема като частично изпълнение и е добре юридическите 

ни тук отдели и останалите ни финансови механизми, като направим 

тази таблица, да ни дадат становище доколко това нещо е 

изпълнение на договора, пък ЦИК ще си прецени. Без предварително 

уточняване обаче, систематизиране, сме като слепци. Да престанем с 

това! Няма какво да го гласувам! Тук просто е разпореждане да се 

види досега какво става в ситуацията, защото остана един месец, 

уважаеми колеги. Един месец! Предлагам активни действия в тази 

посока. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Понеже се докладва полица и общи 

условия към нея, забележете, общите условия. Съгласен съм те да са 

за сведение, за да видим, че ги има и че са ни изпратени. Според мен 

те трябва да се обсъдят внимателно поне само от групата и след това 

да се даде ясно становище относно най-малко следните въпроси. 

Първо, времево от кого се носи рискът и какво би станало 

при хипотетично застрахователно събитие във времето до 

придобиване на собствеността от Централната избирателна комисия 

и времето след придобиване на собствеността? Самоучастието – да, 

пренебрежително малка сума спрямо общата цена, но все пак си 

е 33 хил. лв. Да преценим нормално ли е, толкова ли е, за чия 

сметка?  

Общите условия – за какви точно събития става дума и при 

какви условия, за да можем да сме наясно какво ни чака при 

евентуално застрахователно събитие. Да имаме яснота за това и да 

вървим напред, да загърбим този въпрос и да се надяваме, че няма да 

се случи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, преминаваме към точка десета. Господин Войнов, 

заповядайте. 
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Точка 10. Доклади по административни преписки. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

произведените частични избори за кметове на две общини и десет 

кметства на 28 февруари 2021 г. предлагам да вземем протоколно 

решение за публикуване на резултатите, включително публикуване 

на протоколите на СИК и протоколите на ОИК на интернет 

страниците на съответните ОИК, което да бъде извършено от 

изпълнителя на компютърната обработка, включително и на 

интернет страницата на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване на протоколното решение, както е 

предложено от господин Войнов. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Имате ли друг доклад, господин Войнов, в тази точка? 

Нямате. 

Преминаваме към точка седма. Колега Николов, 

заповядайте. 

 

Точка 7. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

искане с вх. № МИ-27-33 от 25.02.2021 г. от общинската 

избирателна комисия във Ветово. С искането се претендира 

заплащане на възнаграждение за едно дежурство за председателя на 

комисията, случило се на 17.02.2021 г. Общата сума, която се 

претендира, е 63 лв. 084 лв. с осигурителните вноски. На тази дата 

председателят на комисията е дежурил, като е изготвил молба до 

Върховния административен съд, в която е заявил, че по 

Дело № 2487/2020 г., насрочено за 22 февруари 2021 г., няма да се 
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яви, но поддържа представените писмени бележки и също така 

поддържа да се даде ход на делото в случай, че се яви другата 

страна. Преписката е окомплектована с всички необходими 

документи, представена е молбата, представена е призовка за 

насроченото дело за 22 февруари 2021 г., има и контролен лист. 

Моля за вашето решение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване възнаграждението на ОИК. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Нямате друг доклад по тази точка. 

Минаваме към точка седма. Госпожо Бойкинова, 

заповядайте. 

 

Точка 7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпила жалба от Т. М.            чрез 

процесуалния ѝ представител – адвокат Н.                                Г.      

Й., срещу Решение № 2138 на Централната                 избирателна 

комисия, с което решение се изменя и допълня Решение № 1993 от 

5.02.2021 г. на Централната избирателна комисия относно 

условията, реда и организацията за гласуване на българските 

граждани в избирателните секции извън страната и по-конкретно в 

„Раздел IV – Документи”, с които избирателите удостоверяват 

самоличността си. В този текст изменихме решението, както следва: 

„Избирателите се допускат да гласуват и в случаите, когато 

удостоверяват самоличността си пред ЦИК извън страната с лична 

карта или паспорт, чийто срок на валидност е изтекъл или изтича в 

периода след 13 март 2021 г., като не се изисква удостоверение за 
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издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс”. 

Жалбата ще бъде комплектувана. Цялата преписка е изпратена до 

Върховния административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Бойкинова. 

Имате ли друг доклад в тази точка? Нямате. 

Колегата Николов в тринадесета точка. 

 

Точка 13. Отговори на въпроси на граждани. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моя папка може 

да видите, на първо място, едно питане с вх. № НС-22-424 

от 27 февруари, с което господин Ж.             заявява, че има 

постоянен и настоящ адрес в София в две различни общини. Как 

може да гласувам по настоящ адрес? Предлагам ви отговор на този 

въпрос след приемане на Методическите указания за секционните 

избирателни комисии. 

Второ, в моя папка също така може да видите питане НС-22-

349 от 24.02.2021 г. от госпожа Бонинска: има ли право да бъде член 

на СИК лице, което има влязла в сила условна присъда? Моля да 

видите отговора, който съм приготвил. Подлагам го на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, време за 

запознаване с писмото и отговора, който е изготвен от колегата 

Николов. 

Колеги, виждате отговора. Има ли други предложения?  

Процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, на трето място, докладвам 

въпрос НС-22-302 от 22 февруари 2021 г. Господин Г.   задава 
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въпрос: в страницата на ЦИК не намирам адресите за избирателни 

секции за 2021 г.?  

Препращаме го към отговор на въпрос седем в рубриката 

„Въпроси и отговори”. В подготвения отговор уточняваме 

сроковете, в които ще бъдат публикувани на интернет страницата на 

Министерството на външните работи адресите на секциите за 

гласуване извън страната. Там може да се запознае и да види къде би 

могъл да гласува. Отговорът до господин Г.    е 5498. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате предложения отговор, който препраща към рубрика 

„Въпроси и отговори”. 

Процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам последно: с ЦИК-12-13 

от 27.02.2021 г. може да се запознаете в моя папка – искане за 

решение от господин С. С. Господин С.                 докладва в 

петъчния ден негово предложение във връзка с начина, по който да 

се организира гласуването в секционните избирателни комисии, как 

те да процедират, ако се налагат медицински и други мерки, за да се 

редуцира броят на присъстващите в изборното помещение. Тогава 

уточнихме, че това предложение следва да бъде разисквано, 

третирано и евентуално да намери разрешение в Методическите 

указания за секционните избирателни комисии. Предложих и се 

възприе групата „Методически указания” при изготвянето на тези за 

СИК да се съобрази и да обсъди поне предложенията на господин    

С          .  В писмото той е изразил своето разочарование от това, че 

не е намерено разрешение на проблема. Настоява Централната 

избирателна комисия да вземе отношение по същество на 

предложението.  
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Колеги, повтарям позицията от петъчния ден – 

съображенията на господин С.,              които са конкретни и 

интересни, да бъдат обсъдени при изготвянето на Методическите 

указания и тогава да търсим разрешение в тази посока. Благодарим 

за неговата активност в това отношение. Смятам, че тези 

предложения ще бъдат полезни. 

Господин председател, имам още един или два въпроса, но 

ще помоля след точка „Разни” да ми отделите няколко минутки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Приключвате с 

точката „Въпроси и отговори”. 

Колеги, виждате писмото. Въпросите, които са поставени от 

господин С.        , ще бъдат разгледани при обсъждането на 

Методическите указания.  

Нямате друг доклад. 

В точка Разни остана господин Чаушев, заповядайте. 

 

Точка 14. Разни. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във вътрешната мрежа има моя папка. 

Ще докладвам текст – запитване                      от господин Ч. Г. , 

евентуално бъдещ застъпник на определена партия според неговия 

текст. Той задава два по същество според мен важни въпроса, на 

които, към момента лично аз нямам отговор. 

Той пита: ако член на секционна комисия или застъпник, или 

наблюдател пожелае да извърши заснемане на самото преброяване 

на бюлетините или оформянето на изборния протокол чрез камера – 

повечето училища имали такива според негово твърдение, или 

заснемане на самото преброяване на бюлетините или оформянето на 

изборния протокол чрез личен апарат, смартфон, фотоапарат и 

подобни, като се мотивира, че желае прозрачност на избирателния 

процес и по никакъв начин няма да нарушава личните права? 

Същественият въпрос при тези условия е този акт на 

заснемане законосъобразен, допустим ли е и явява ли се основание 

за оспорване на изборния резултат? Като оставим настрана 
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бъдещото и несигурно състояние на питащия гражданин, тези 

въпроси са съществени. Не мога да предложа нищо към настоящия 

момент. Вярно е, че утвърдихме правила съвместно с Комисията за 

защита на личните данни, вярно е, че това решение се оспорва, но 

съдът не влезе в същина тъкмо по отношение на тези зададени 

въпроси. Казвам ситуацията. 

Вариантите са три, колкото и да си изприказваме приказките. 

По отношение на зададените въпроси – да, но на какво основание? 

Не – но на какво основание, което стои пред нас? 

Предлагам днес да го отложим, да помислим. Разбрах, че има 

и обжалвано допълнително определение на съда тъкмо за това, което 

говорех. Очевидно пак има спор, пак висящ, тъкмо по отношение на 

такива повдигнати въпроси. Предлагам да го отложим, да изчакаме 

съдът как ще прецени в тази ситуация – дали ще даде ход по 

същество, или не. Дори и да не го даде по същество, въпросът стои 

пред нас. Предлагам за сведение и работна група след два дни. 

Предполагам, че дотогава ще излезе и определението на съда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Чаушев. 

Отлагаме разглеждането на въпроса до обсъждането в 

работна група, след което да бъде предложен и проект на отговор, 

който да бъде гласуване в Централната избирателна комисия. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Съдът няма да ни даде отговор по 

същността на тези въпроси, защото обжалваме определението. 

Доколкото си спомням, то беше поради липса на правен интерес. 

Също няма да влезе на следваща инстанция, така че не чакайте на 

съда. Централната избирателна комисия трябва да вземе решение по 

тези въпроси и те да влязат в Методическите указания на 

Централната избирателна комисия, особено в Методическите 

указания на секционните избирателни комисии. Наша е 

отговорността, наше е правомощието, наша е и волята за това. Съдът 
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няма да ни каже най-вероятно нищо особено. Има време, може да се 

отложи. 

Що се касае до въпроса на гражданина, който ще бъде 

застъпник, дали този акт законосъобразен и допустим ли е, и явява 

ли се основание за оспорване на изборния резултат, в никакъв 

случай няма да се яви основание за оспорване на изборния резултат. 

Така че можем, ако пък не желаем, да го бавим до безкрай. След 

Методическите указания да кажем, че няма да може на база на това 

да се оспори изборният резултат; че за реда в помещенията и в 

секционните комисии отговаря председателят на секционните 

комисии и членовете, следвайки Методическите указания, които 

Централната избирателна комисия предстои да приеме. На този етап 

бихме могли да дадем на гражданина такъв отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предложението 

беше да отложим разглеждането не с оглед обжалването, а просто в 

рамките на работно обсъждане в група да бъдат обсъдени всичките, 

както той се изрази, „да” – какви основания, „против или не” – какви 

основания, и след което, да бъде даден отговор, който да съответства 

и на запитването на гражданина. 

Ако не правите предложение да го гледаме днес по същество, 

да го отложим? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Казвам какво мисля – че съдът няма да ни 

каже, че ролята е на ЦИК, че ЦИК в Методическите указания ще 

направи. Въпрос на преценка е дали сега да отговорим или другата 

седмица, но иначе няма да му отговорим скоро. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, отлагаме 

го, тъй като това е предложението на докладчика. 

Уважаеми колеги, с това изчерпваме дневния ред на 

днешното заседание. 

Насрочвам утрешното заседание от 13,30 ч., като припомням, 

че от 16,00 ч. ще бъде теглен жребият за поредните номера в 

бюлетините в изборите за народни представители, след което от 

17,00 ч. е жребият за поредността на отразяване на предизборната 
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кампания на кандидатите на партиите, които са се регистрирали в 

Централната избирателна комисия. Благодаря Ви. Закривам 

заседанието. 

 

(Закрито в 18,20 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Андреев 

 

       СЕКРЕТАР: 

          Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

Божидарка Бойчева 

 

Стефка Аличкова 


