ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 301
На 2 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 изработка и доставка
на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Докладва: Севинч Солакова
2. Бюджетна прогноза на ЦИК за периода 2022 – 2024 г.
Докладва: Севинч Солакова
3. Проект на решение за одобряване на споразумение относно
условията и реда за отразяване на предизборната кампания в
програмите на БНТ.
Докладва: Паскал Бояджийски
4. Проект на решение за одобряване на споразумение относно
условията и реда за отразяване на предизборната кампания в
програмите на БНР.
Докладва: Таня Цанева
5. Проект на решение относно реда за образуване на секции
за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина
или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна
избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април
2021 г.
Докладва: Николай Николов
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6. Решение за определяне чрез жребий на поредните номера
на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Докладва: Таня Цанева
7. Решение за определяне чрез жребий на реда за представяне
на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите в
различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
7а. Промени в съставите на РИК.
Докладва: Георги Баханов
8. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
Докладва: Йорданка Ганчева
9. Доклад относно машинно гласуване.
Докладват: Таня Йосифова, Емил Войнов
10. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Кристина Стефанова,
Николай Николов, Георги Баханов, Емил Войнов,
Таня Цанева
11. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Мария Бойкинова, Цветанка Георгиева
12. Доклад относно заявление по ЗДОИ.
Докладва: Паскал Бояджийски
13. Отговори по въпроси на граждани.
Докладват: Таня Йосифова, Николай Николов, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Ивайло Ивков
14. Разни.
Докладват: Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева, Паскал Бояджийски,
Георги Баханов, Таня Цанева, Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
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Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Бойчо Арнаудов,
Заседанието бе открито в 13,50 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 2 март 2021 г.
Виждате във вътрешната мрежа обявеният дневен ред за
днешното заседание, който е дълъг.
Колеги, има ли желаещи, които да се включат в точките от
дневния ред?
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да ме включите в т. 13 „Отговори
по въпроси на граждани“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има такава
точка и ще Ви включа.
Други желаещи?
На колегата Цанева ще дам думата в т. 10 „Доклади по
административни преписки“, но преди това, ако може да докладвате,
тъй като е свързано с тегленето на жребия, който е в следобедната
част.
Включвам Ви и в точка „Разни“
Заповядайте, колега Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да ме включите в т. „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включвам Ви в
точка „Разни“.
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Ако няма други желаещи, процедура по гласуване на дневния
ред.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, колега Цанева, за да докладвате докладната,
след което да преминем към съществените точки от дневния ред.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви докладна записка във
връзка с жребия, който ще проведем днес, и във връзка с спазване на
епидемиологичните мерки.
Представителите на средствата за масова информация няма
да могат да присъстват на жребия и да отразяват събитието. Затова
предлагам с протоколно решение да одобрим наемането на
фотограф, който да заснеме събитието, като има и контролен лист
към съответната докладна записка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението от страна на колегата Цанева.
Има ли други предложения? – Не виждам.
Процедура по гласуване. за одобряване на разходът.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Георги Баханов).
Преминаваме към точка първа от дневния ред. Заповядайте,
колега Солакова.
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Точка 1. 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, представям ви
документацията за откриване на процедурата за възлагане на
обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление
за изработка и доставка на хартиени бюлетини за изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс бюлетините се
отпечатват от Печатницата на Българската народна банка.
Посочването на изпълнителя в закона определя и предопределя и
вида на поръчката като процедура без предварително обявление със
съответен предмет по реда на Закона за обществените поръчки и
Правилника за прилагането на закона.
Виждате, всички документи са представени с докладна ЦИК
09-64 от 1 март 2021 г. с проект на решение и проект на покана със
съответните приложения. Представен е и контролен лист от
финансовия контрольор. Документите са прегледани и на работна
група.
Това, което искам да кажа основно, е, че в поканата са
посочени и определени техническите спецификации и изискванията
за изработка и доставка на хартиените бюлетини. Съобразно
законовите изисквания, там където имаме решения на Централната
избирателна комисия, те са посочени. До самата покана е посочена
прогнозната цена, определена от Централната избирателна комисия
въз основа на данните, с които разполагаме към настоящия момент,
начина за определяне на броя на бюлетините за отпечатване, както е
видно и от поканата от представената документация. Това е по
заявка от Централната избирателна комисия въз основа на
предложенията за тираж на бюлетините по изборни райони от
областните управители, а за секциите извън страната – от министъра
на външните работи
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Сроковете така, както Централната избирателна комисия
предвижда за изпълнението и доставката на бюлетините за страната,
така също и за бюлетините извън страната и срока за представяне на
офертата по тази покана – 5 март 2021 г.
Това са основните моменти. Моля да ги видите, за да можем
да одобрим поканата до Печатницата на БНБ със съответните
приложения, ценовото предложение, техническото изпълнение и
самия проект на договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на
колегата Солакова за подробния доклад.
Във вътрешната мрежа е качена цялата документация,
поканата за обществената поръчка, заедно с приложенията към нея.
Колеги, тъй като вече е гледано в рамките на работна група и
е обсъдено, предлагам ви да се запознаем с документ по документ, за
да може, ако някой от колегите има забележки, предложения или
допълнения към текста на документацията да може да ги каже, за да
бъдат обсъдени и нанесени, след което да одобрим документацията
и съответно да бъде гласувано и решението за откриването на
процедурата.
Първият документ е самата покана за участие в процедурата
по договаряне без предварително обявление.
Имате ли допълнителни предложения, въпроси, забележки по
текста на поканата? – Не виждам желаещи за изказване.
Вторият документ е образецът на ценово предложение, което
Печатницата на БНБ трябва да представи, във връзка с откритата
процедура за изработка и доставка на хартиените бюлетини.
Не виждам желаещи за изказване.
Третият документ е Приложение № 2, а именно техническото
предложение за изпълнение на поръчката.
Не виждам желаещи за изказване.
В договора ще бъде съобразена частта по т. 3.1.2. в
съответствие с нашето решение.
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Колеги, има ли предложения по текста на договора? – Не
виждам.
С така направените допълнения и уточнения относно
прогнозната цена, която да бъде включена, и трябва да съответства
на решението за откриване на процедура, процедура по гласуване
одобряването на документацията.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, прогнозната
стойност според Централната избирателна комисия е 1 288 485 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Прогнозната
стойност е без ДДС.
Процедура по гласуване за одобряването на документацията.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, във вътрешната мрежа, в папката на колегата
Солакова е проект № 4580. Виждате проекта на решението, като
прогнозната стойност на обществената поръчка ще бъде
1 288 485 лв. без ДДС.
Имате ли предложения относно текста? – Не виждам.
Процедура по гласуване на решението за откриване на
процедурата по възлагане на обществената поръчка чрез договаряне
без предварително обявление с Печатницата на БНБ.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2156-НС.
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Колеги, подлагам на гласуване протоколното решение, с
което да бъде възложено на председателят на Централната
избирателна комисия да извърши дейностите по публикуването в
„Цайс“ и упълномощаването да подпише цялостната документация и
договорът.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към точка втора от дневния ред. Заповядайте,
колега Солакова.
Точка 2. Бюджетна прогноза на ЦИК за периода 2022 –
2024 г.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с докладна записка
№ 09-65 от 1 март 2021 г. са представени документите в изпълнение
на указанията на министъра на финансите. Изготвена е бюджетна
прогноза за периода 2022 – 2024 г. Приложени са всички
необходими документи като: обяснителна записка към Приложение
№ 1 – прогноза за ангажименти и за разходи, за нови задължения на
разходи за този период от време; декларация, съответно до
министъра на финансите за изпратени документи по електронната
поща и съответните прогнози като приложение към указанието са
представени с докладната записка.
При определянето на средствата Централната избирателна
комисия, главният счетоводител са предвидили разходните тавани,
одобрени като мотиви към Закона за държавния бюджет за
съответната страна, преди това одобрени с Решение на
Министерския съвет.
В представените документи има и специално предвидени, с
оглед на Програмния бюджет на Централната избирателна комисия.
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Това, на което трябва да обърнем внимание. Предвидените
средства по бюджета така и като разходни тавани за 3-годишния
период от време не кореспондират с необходимостта от финансови
средства с оглед на предоставяне на сграден фонд на Централната
избирателна комисия, попълване на щатния състав и обособяване на
нови работни места, включително и със стратегическите цели на
Централната избирателна комисия, утвърждавайки се като
независим държавен орган по управление на изборите, да изгради
професионална администрация, която да подпомага дейността на
Централната избирателна комисия като се предвидят и съответните
допълнителни щатни бройки към щата на Централната избирателна
комисия.
Направили сме съответните отметки в документите, които се
изпращат на Министерството на финансите, включително е
посочено звеното за подпомагане на дейността на Централната
избирателна комисия по въвеждане на дистанционно електронно
гласуване, за което няма осигурен финансов ресурс, поради липса на
възможността да се въведе, тъй като в страната липсва електронна
идентификация.
В този смисъл на този етап бюджетната прогноза отговаря на
всички нормативни актове, определящи разходните тавани, но с
обясненията ние искаме да уведомим Министерството на финансите
за необходимостта и от допълнителен финансов ресурс не сега и не
веднага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Солакова.
Колеги, чухте доклада. Имате ли предложения? Докладната е
качена във вчерашната папка на госпожа Солакова. – Не виждам
желаещи за изказване.
Процедура по гласуване одобряването на изготвената
бюджетна прогноза за периода 2022 – 2023 г. и изпращането й по
електронен път на Министерството на финансите, както и на
декларацията, че са изпратени.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към точка трета от дневния ред. Заповядайте,
господин Бояджийски.
Точка 3. Проект на решение за одобряване на споразумение
относно условията и реда за отразяване на предизборната кампания
в програмите на Българската национална телевизия.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря Ви, господин
председател.
Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е
получено споразумението между генералния директор на
Българската национална телевизия и упълномощени представители
на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Съгласно чл. 189, ал. 4, изречение второ, Централната
избирателна комисия следва да одобри споразумението не по-късно
от 31 дни преди изборния ден и да го изпрати незабавно на Сметната
палата. Проектът е в папката за днешното заседание. Входящият № е
НС-20-19 от 1 март 2021 г. Споразумението е сключено на
26 февруари 2021 г. и е подписано от 27 партии и коалиции и
генералния директор на Българската национална телевизия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Бояджийски, Вие се запознахте с него? Принципно Централната
избирателна комисия в този вид може ли да го одобри и има ли
възражения от страна на участниците?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Не са отразени каквито и да било
възражения от страна на участниците, няма някой да е подписал с
„особено мнение“. Приложено към споразумението е тарифата, по
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която ще се заплащат платените участия. Тя е съгласно
Постановление на Министерския съвет № 52 от 18 февруари 2021 г.
Считам, че отговаря и на закона и на изискванията по нашите
решения относно медийната кампания.
Посочени са лица за контакти, на които да се изпращат
графици и заявки за участие в диспути и други форми по
Българската национална телевизия, адресите на радиотелевизионните центрове в страната и в София. Споразумението
обхваща БНТ1, БНТ2 и БНТ4 като програми. Подписано е
задължението гласовото послание, съпроводено с текстово
изображение, че „Купуването и продаването на гласове е
престъпление“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
други въпроси към споразумението и предложения проект за
одобряване на самото предложение? – Не виждам.
Процедура по гласуване на решението на Централната
избирателна комисия за одобряването на споразумението, подписано
между представителите на Българската национална телевизия и
упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни
комитети и същото копие от споразумението да се изпрати на
Сметната палата.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 20157-НС.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред.
Заповядайте госпожо Цанева.
Точка 4. Проект на решение за одобряване на споразумение
относно условията и реда за отразяване на предизборната кампания
в програмите на Българско национално радио.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви споразумение,
подписано на 1 март 2021 г. между Българско национално радио и
представители на партии, коалиции и инициативни комитети,
регистрирали кандидати за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г. с вх. № НС-2022 от 2 март 2021 г.
от генералния директор на Българското национално радио, с което
ни изпраща споразумението. Споразумението е подписано от
22 партии и коалиции. Отразени са формите, по които ще се
извършва предизборната агитация като встъпителни и заключителни
клипове, диспути, други форми на безплатни и платени форми на
отразяване, както в кои програми на Националното радио и
съответно в регионалните центрове на Българското национално
радио. Предвидени са също така в това споразумение и мерки във
връзка с извънредната епидемиологична ситуация. Както казах, за
партии, коалиции и инициативни комитети са се разписали 22
политически субекта. Няма възражения в приложения списък.
Предлагам да одобрим с решение споразумението. Проектът
на решение е в моя папка във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Цанева.
Колеги, чухте доклада. Имате ли въпроси относно
представеното споразумение, което е подписано на 1 март 2021 г. –
Не виждам.
Процедура по гласуване одобряването и изпращането на
Сметната палата.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението е № 2158-НС.
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Преминаваме към точка пета от дневния ред. Заповядайте,
господин Николов.
Точка 5. Проект на решение относно реда за образуване на
секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна
карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето,
с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвах ви проекта на това решение
миналата седмица в четвъртък, в т. „Разни“. В момента бих искал да
ви представя накратко, разбира се, разликите между този проект и
този, който обсъждахме миналата седмица в четвъртък.
На първо място, в т. 1 изрично е отбелязано, че „Право да
гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни
представители имат избирателите с постоянен, съответно настоящ
адрес на територията на населено място, за което е образувана
секция по т. 2, които към 4 април 2021 г. са поставени под
задължителна карантина или задължителна изолация съгласно
Закона за здравето“.
Предишният текст на т. 1 беше „само избиратели, поставени
под задължителна карантина или изолация“. Доста отдавнашен
принцип в общите решения за хората с трайни увреждания е да
допускаме да се използва формата подвижна избирателна кутия и в
случаите, в които съответният избирател в 14-дневния срок преди
изборите е подал заявление за гласуване по настоящ адрес. Така че
това е отразено и в настоящото решение в т. 1, отразено беше и във
вече приетото в понеделник миналата седмица решение за хората с
трайни увреждания.
На второ място, една корекция, направена по т. 5, относно
начинът, по който се подава заявлението. Между другото, проекта
може да го видите в моя папка под № 4680.
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В жълто е даден стария текст на т. 5, докато в зелено
предлагам да уточним, че заявлението – Приложение № 1, се подава
по един от следните начини. Посочени са четири начина, които
представляват конкретна разбивка на това, което е зададено в постария текст, оцветен в жълто, а именно:
„Заявлението се подава по един от следните начини:
- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа
по чл. 23 от Изборния кодекс от пълномощник с пълномощно в
свободен текст, лично, по пощата или по факс;
- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в
свободен текст, лично, по пощата или по факс;
- електронно заявление, подадено на електронната поща на
органа по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс без да се изисква
квалифициран електронен подпис;
- електронно заявление, подадено чрез електронна платформа
на органа по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс, ако има такава“,
разбира се, това по аналогия със заявленията за подаване за
гласуване извън страната, „без да се изисква квалифициран
електронен подпис“.
Считам, че този вариант, оцветения в зелено, е по-добър и поясен за четирите алтернативи, по които избирателят, поставен под
карантина, би могъл да подаде своето заявление.
Също така „към заявлението за гласуване в секцията по т. 2
не
се
прилагат
документи“,
тук
добавяме:
„освен
пълномощни/пълномощните по предходното изречение“. Както
виждаме, те могат да бъдат в различен обхват.
Нов момент е вторият абзац на т. 6, който обсъдихме тази
сутрин на работно заседание.
Задължаваме органът по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс да
уведоми заявителя за включването му в избирателния списък за
гласуване чрез подвижната избирателна кутия по телефон или чрез
електронната поща, посочени в заявлението му.
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Това сравнение с първоначалния вариант от четвъртък се
налага, за да има обратна връзка избирателя, разбира се, с
администрацията, която е сезирал със заявление, за да може тя
съответно да му предостави информация относно подаденото за него
заявление.
Последната съществена корекция, която беше направена тази
сутрин на работно заседание. В първоначалния текст се предвиждаха
три много важни акта, а именно заповедта за образуване на тези
подвижни секционни избирателни комисии, на първо място. На
второ място, избирателният списък в окончателния му вариант,
разбира се, и на трето място, назначаването на самите състави на
тези подвижни секционни избирателни комисии да се извършват три
дни преди изборите. Тоест деня, в който все още тече процеса на
подаване на заявление. Краят на този процес е 17,00 ч. на 31 март
2021 г.
Тази сутрин на работно заседание уточнихме, че тези три
важни действия ги отлагаме за 1 април 2021 г., тоест два дни преди
изборите, като на 31 март 2021 г. остава крайния срок за подаване на
заявленията така, както е предвиден от законодателя в чл. 28 от
Изборния кодекс, остава задължението на кмета на общината да
уведоми районната избирателна комисия за бройката на заявленията,
остава, разбира се, и задължението на районната избирателна
комисия също на 31 март 2021 г., въз основа на тази информация да
определи бройката на съответните подвижни секционни
избирателни комисии като цяло.
Освен това още една важна разлика, корекция в сравнение с
четвъртък, бих искал да отбележа, и тях се съдържа в т. 5, абзац
първи, където изрично отбелязваме вече начален момент, от който
започва подаването на заявленията. Този начален момент е 10 дни
преди изборите, а именно от 24 март 2021 г. Разбира се, крайният
срок е законовия – 31 март 2021 г., три дни преди изборите,
споменах за това.
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Внасянето на начален момент се налага с оглед на
необходимостта наистина това право да бъде ползвано единствено и
само от избиратели, които са поставени под карантина, и 14-дневния
минимален срок на тази карантина, в някои случай той, разбира се, е
и 10-дневен.
На следващо място, може би накрая, бих искал да отбележа в
рамките на това представяне, че е отразено в т. 27 – това, което беше
поставено като въпрос при първоначалното обсъждане, а именно, че
на членовете на подвижните секционни избирателни комисии се
осигуряват съответните пособия – те са вписани в указанията на
господин министъра на здравеопазването.
Също така накрая бих искал да кажа, че междувременно в
петък пристигна писмо от министъра на здравеопазването, в което
потвърждава първоначалната ни теза, че тези подвижни секционни
избирателни комисии трябва да бъдат отделни, самостоятелни, с
пълен самостоятелен режим, различен от този за хората с трайни
увреждания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Николов.
Виждате текста. Това, което е в зелено, би трябвало да
замести в т. 5 жълтия текст.
Колеги, време е за запознаване за тези, които не са участвали
в работната група.
Уважаеми колеги, прекъсвам заседанието за 5 мин. за
проветряване.
(След прекъсването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
продължаваме с обсъждането на решението, предложено от колегата
Николов.
В т. 5, второ римско се уточнихме, че маркираният в жълто
текст ще отпадне и на негово място ще бъдат предвидени като
четири възможности различни за подаване на заявлението за
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включването в такава подвижна избирателна кутия, като от третото
предложение отпада „електронно заявление“ остава само
„заявление“. Нали така, колега Николов?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И съответно
„органът уведомява заявителя за това, че е получено заявлението и е
включен в избирателния списък за гласуване с подвижна
избирателна кутия“.
Има ли други предложения към текста на решението?
Колеги, да видим и приложението, което е изготвено.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Това приложение има твърде малко,
но съществени различия в сравнение с общата изборна книга за
гласуване чрез подвижна секционна избирателна комисия.
Първо, различно е заглавието му, където изрично
отбелязваме, че то е за избиратели, поставени под задължителна
карантина или изолация.
Второ, в това заявление изрично изискваме да се посочи
телефон за връзка или имейл за връзка.
Трето, в заявлението изрично сочим, че към него не се
прилагат документи. Тук ще си позволя обаче една добавка – „освен
пълномощно в случаите, в които се подава чрез пълномощник“. Това
са трите важни разлики.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вие ще го
посочите долу в обяснителния текст.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В обяснителната част – „към
заявлението не се прилагат документи освен пълномощно в случаи,
в които заявлението се подава чрез пълномощник“. Това да е
добавката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може би горе,
където пишем „телефон/имейл“ да се добави, че е с оглед
уведомяване, че заявлението е прието“.
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да, това пояснение също ще бъде
направено, веднага след „имейл“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Защото все пак
да знаят защо изискваме да има телефон и имейл с оглед това да
бъде потвърдено, че заявлението е получено, ще бъде разгледано и
лицето е включено, ако има основанията.
Колеги към заявлението, към Приложение № 1 има ли други
допълнения, уточнения, забележки, коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение за
образуване на подвижните секционни избирателни комисии за
гласуване на избиратели, поставени под изолация или карантина,
ведно с приложението към него.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2159-НС.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, във връзка с необичайната
обстановка и с интереса към това решение предлагам, като
продължение също така на писмата, които изпратихме миналата и
по-миналата седмица, да изпратим решението до всички кметове на
общини, до районните избирателни комисии, разбира се.
Предлагам този път, с оглед на въпросите, които постъпват от
райони, да го изпратим и до кметовете на 35-те района в страната, до
областните управители, както в копие до министъра на
здравеопазването.
Подготвил съм писмо в този смисъл. Изпращаме го във
връзка с приложението.
Предлагам да се добави едно второ изречение, с оглед на
съдържанието на вече приетото решение, да отбележим, че
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кметовете на общини/райони са задължени да посочат имейл адрес
на интернет страницата на съответната администрация, на който да
се приемат заявления за гласуване чрез подвижна избирателна кутия
по реда на решението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
други предложения? – Не виждам.
Процедура по гласуване на писмото.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към точка осма от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Ганчева.
Точка 8. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-2332 от 1 март 2021 г. Това е информация, постъпила в ЦИК и е
адресирана и до Посолството на Република България в Лондон,
относно избирателни секции в Честър, Великобритания, и
предимства на предложеното помещение в Крю.
Предлагам го за сведение и да съобразим в случай на нужда
информацията.
Колеги с вх. № НС-04-019/10 от 1 март 2021 г. е пристигнала
информация по отношение на съгласията, които се обобщават, на
приемащите държави.
Колеги, чрез апорта при нас е пристигнала под вх. № НС-00165 от 1 март 2021 г. на вниманието на СИК – Кемниц, за
парламентарни избори, като се предлагат и конкретни членове.
Предлагам да препратим постъпилата информация на ЦИК на
Министерството на външните работи за действия по компетентност.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението, колеги.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам аналогично писмо,
отново информация, която е и до министър-председателя, и до ЦИК
относно заложените в закона противоепидемични мерки. Сочи се, че
не се отнасят само до отстояние от 1,5 м вход и изход по време на
изборния ден. Също така се моли освен стандартния пакет
материали за изборния ден да се предвидят маски, дезинфектанти.
Вече има и протокол, който е приет.
Това писмо е изпратено и до Приемната на Министерския
съвет, и в Министерския съвет, още повече мисля, че от 17 февруари
2021 г. е в сила Здравният протокол.
Предлагам да приемем това писмо за сведение, ако няма
други предложения..
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма други
предложения.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в писмо с вх. № НС-22-437
от 1 март 2021 г. господин К.
сочи телефон и излага
информация, че вчера към 18,00 ч. господин Д.
и госпожа
Д.
от Пловдив са се опитали да се регистрират във Финландия,
но им е дало несъответствие.
Предлагам да изпратим за проверка и за съдействие на лицата
и да ни уведомят. Става въпрос за други лица, доколкото виждам, не
този, който ни пише.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
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Процедура по гласуване за изпращане за проверка.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам писмо от госпожа
Иванка Иванова – представител на българската общност, инициатор
на Петиция за откриване на дипломатическо представителство в
Барселона, автономна област Каталуния. Тя честити избирането на
новия постоянен секретар на Министерството на външните работи и
излага така, както го виждате и във вътрешната мрежа, информация,
конкретни предложения, които са до Работна група „Избори“, също
така и до нас. Сочи, че е привърженик на електронното гласуване,
изнася конкретна информация. След като има електронно заявление
защо да няма електронно гласуване?
Предлагам го за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Има ли други предложения? – Не виждам.
Остава за запознаване.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-00-164 от
1 март 2021 г. Госпожа В.
Д.
ни пише, че като е подала
заявление за гласуване извън страната е сгрешила мястото. Пита
възможно ли е да се подаде заявление за ново или да се промени
желаното от нея място.
Предлагам да й отговорим, че въпреки че е подала заявление
за гласуване, в изборния ден може да гласува в различно място след
като попълни декларация пред СИК в удобно за нея място, където
има разкрита избирателна секция за гласуване извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
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Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви писма с вх. № НС-22431 и № НС-22-440, които се отнасят съответно до места в Германия
като български граждани ни пишат с желание да обединят или дали
е едно и също.
Предлагам тези две писма да ги изпратим до Министерството
на външните работи за становище с оглед изложеното и да ни върнат
отговор, ако ние трябва да предприемем някакво действие по
обединяване или прехвърляне на заявления с оглед улеснение на
гражданите и с оглед приемането на решението по чл. 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аналогичен доклад.
Госпожа С.
ни беше писала преди, пише и сега. Предложи ни
места за обединения в Съединените американски щати.
Изпратихме писмото на Министерството на външните
работи. От там дойде становище, въз основа на което направихме
обединения на местата.
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Сега госпожа Н.
С.
не е доволна как сме обединили
и ни сочи конкретното си недоволство, а именно от Бостън,
Билерика, Масачузетс.
Предлагам, с оглед и доклада ми, да изпратим отново на
Министерството на външните работи, защото госпожа Надежда
Стоянова сочи, че вече било разпратено и до българската общност.
Министерството на външните работи да прецени, съобразно
неговата компетентност, като му припомним за становището, което е
изразило по повод предходното писмо и в случай на необходимост
да ни укаже, ако е необходимо, какви действия да предприемем ние.
Предлагам да изпратим и копие до госпожа Стоянова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С писмо с вх. № НС-00-159/1 от
2 март 2021 г. ни уведомяват, че е отстранено техническото
несъответствие с оглед вчерашното ни писмо във връзка с
електронното заявление.
Докладвам го за сведение.
Имам и още, но мога ли да помоля по-късно да взема думата,
за да мога да се запозная?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, разбира се.
Преминаваме към точка девета от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Йосифова.
Точка 9. Доклади относно машинно гласуване.
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка
докладвам на първо място писмо, получено от Министерството на
вътрешните работи с вх. № НС-04-02-13 от 2 март 2021 г. във връзка
с организацията и гарантиране на достъпа и сигурността до
специализираните устройства за машинно гласуване. Уведомяват ни
какви действия са извършени – обследване на склада, осигурена е
охрана на обекта от съответните звена на Министерството на
вътрешните работи.
В тази връзка, с оглед осъществяването на контрол ни моля
да предоставим актуален списък с точна информация за всички лица,
които имат достъп до специализираните устройства за машинно
гласуване и склада за съхранението им. В тази връзка съм
подготвила няколко писма.
На първо място, проект на писмо под № 5527 списък във
връзка с полученото писмо: „Предоставя на Министерството на
вътрешните работи списък на лицата, които ще имат достъп“. Тук
може да се уточни, че допълнително ще бъдат изпратени и други
лица в момента, в който получим такава информация.
Предлагам първо да гласуваме този текст и след това
останалите писма. Това е приложение относно проверени вече лица.
(Коментари/обсъждания извън микрофона.)
Предлагам проект на писмо № 5530, което да бъде изпратено
до
„Сиела
Норма“
АД
с
текста,
който
виждате.
(Коментари/обсъждания извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване на писмото с допълнението, с което искаме
да знаем кои лица трябва да имат достъп, тъй като ние ще одобрим
този списък.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
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Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, на следващо място ви
докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-66\73 от днес от „Сиела Норма“
АД във връзка с което са ни предоставили списък с лицата, които са
се кандидатирали за осъществяване на дейностите. Това са техници,
които евентуално ще бъдат одобрени в избирателните секции по
логистика, инсталиране на машината, подпомагане на членовете на
секционните избирателни комисии. Това е приложение в Ексел
формат, който виждате.
Също така предлагам да изпратим за проверка в
Министерството на вътрешните работи тези лица, както и до ДАНС,
както също така и лицата, които са посочени в приложение № 1.
Това са чужденци, които са ни подадени от „Сиела Норма“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението за изпращане за проверка до двете
институции – до Министерството на вътрешните работи и ДАНС на
лицата, които са посочени в двата списъка.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, за момент ще прекъснем с докладите
относно машинното гласуване, за да включим нова точка в дневния
ред, а именно промени в съставите на районни избирателни
комисии.
Процедура по гласуване. Гласували 16 членове на ЦИК: за –
16 (Александър Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
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Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма
Преминаваме към новата точка седма „а“ от дневния ред.
Господин Баханов, заповядайте.
Точка 7а. Промени в съставите на районни избирателни
комисии.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НС-10-70 от 2 март 2021 г. на
електронната поща на Централната избирателна комисия е
постъпило заявление от господин Гуцанов, който е пълномощник на
Корнелия Нинова – председател на коалиция за България, с което ни
информира, че поради влошено здравословно състояние на Олег
Димитров Атанасов – член на РИК – Варна, от квотата на коалиция
„БСП за България“ е необходимо да се направи смяна в състава на
РИК – Варна. Предлага се той да бъде заменен с резервния член,
който е посочен първоначално, а именно Георги Петров Козарев.
Представя ни: заявление с електронен подпис от Олег Димитров
Атанасов; служебна бележка от Олег Димитров Атанасов, издадена
от ВМА – Варна, както и декларация на Георги Козарев и диплома
на Георги Козарев. Има, както ви казах, и заявление до председателя
на ЦИК – гр. София, от Олег Атанасов – член на РИК, който ни
информира, че е назначен за член на Районната избирателна
комисия – Варна, с Решение № 2045 от 12 февруари 2021 г. на
Централната избирателна комисия, но същия ни информира, че от
22 февруари 2021 г. е приет за неопределен период за стационарно
лечение с положителен тест за КОВИД в специфично отделение във
МБАЛ – Варна, и не е в състояние да изпълнява задълженията си
като член на РИК. Моли да бъде освободен като член на РИК –
Варна, и да бъде заменен от съответния резервен член, като прилага
и служебна бележка от МБАЛ – Варна.
Както ви казах, има приложена декларация от Георги
Козарев, тоест предложението за нов член, както и диплома за
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полувисше образование от Института по международен туризъм
„Иван Вазов“ – Варна, „Организация и управление на хотела и
ресторанта“. Има и удостоверение с изх. № 211 от 12 август 2019 г.
от Икономическия университет – Варна, Колеж по туризъм, с което
се издава удостоверението в полза на Г.
К.
Описана е
специалността, която е завършил. Курсът е с обучение три години.
Има и издадена диплома, която е посочена. Отдолу в забележка –
затова си позволявам да докладвам по-подробно, както казах,
дипломата е за полувисше образование, че с Постановление № 16 на
Министерския съвет от 27 януари 1997 г. Полувисшия институт по
туризъм се преобразува в Колеж по туризъм към Икономическия
университет – гр. Варна. Съгласно § 32, ал. 3 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за висшето образование завършилите
образователно-квалификационна степен имат правата на лица,
придобили образователно-квалификационна степен „професионален
бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето
образование. Тоест дипломата, която е представена, е приравнена на
висше образование.
Докладвам ви и служебна бележка от 25 февруари 2021 г.,
издадена от Военномедицинска академия – Многопрофилна болница
за активно лечение – гр. Варна, за лицето О. Д.,
с посочен
ЕГН и адрес, че е приет за лечение в МБАЛ – гр. Варна, за
неопределен период от време със съответната диагноза.
Уважаеми колеги, както казах, тъй като лицето е в
специфично отделение, заявлението, с което желае да бъде
освободено лицето, е с електронен подпис, а приложената
декларация, тъй като са дошли по електронната поща, нямаме
налична декларация в първоначалната преписка в папката за
първоначалното назначаване на РИК – гр. Варна, от лицето, което е
предложено да замести Олег Атанасов, а именно Георги Козарев.
Той е бил и първоначално посочен като резервен член и са били
приложени документите и при първоначалното определяне на
състава на РИК – Варна, още при консултациите.
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Уважаеми колеги, има я декларацията в оригинал, дипломите,
както казах, и удостоверението ги има посочени, лицето, което
желае да бъде сменено, е описано, че е с електронен подпис,
предполагам, че ще дойдат и по пощата.
Предлагам с оглед интензивната работа на всички районни
избирателни комисии в страната, изтичащите срокове на днешна
дата, да вземем решение, с което да освободим като член на РИК в
Трети изборен район – Варненски, Олег Димитров Атанасов и да
анулираме издаденото му удостоверение и със същото решение да
назначим за член на РИК в Трети изборен район – Варненски,
Георги Петров Козарев със съответното ЕГН, като на новия член на
РИК – Варна, да му се издаде удостоверение.
Това е предложението ми за решение. Преписката е качена
със съпътстващите документи във вътрешната мрежа, както и
проекта на решение.
Моля да го погледнете, господин председател, да го
подложите евентуално на коментар и да го гласуваме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада. Виждате проекта на решение.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2160-НС.
Уважаеми колеги, с това прекъсвам заседанието, за да
продължим в неговата публична част с т. 6 и 7, а именно тегленето
на жребий за поредните номера на партиите и коалициите от
Централната избирателна комисия, бюлетините за гласуване в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и жребият за
реда на представяне на кандидатите, регистрирани от партии и
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коалиции в обществените медии – Българската национална
телевизия и Българско национално радио.
След тегленето на жребия ще продължим със заседанието в
залата.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме след тегления жребий със заседанието на
Централната избирателна комисия.
По точка шеста, госпожо Цанева, заповядайте.
Точка 6. Решение за определяне чрез жребий на поредните
номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, предлагам ви проект за решение № 4707 относно
определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетината на
партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна
комисия в изборите за народни представители.
Съгласно наше Решение № 2125 от 24 февруари и
протоколно решение от същата дата, в днешния ден – на 2 март от
16,00 ч. в сградата на Народното събрание се проведе жребий
относно поредните номера на партиите и коалициите.
Обявяваме поредността, която беше изтеглена чрез жребий.
Мисля да не изчитам партиите, вие ги виждате – от 1 до 30, като
този пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуване извън
страната и се отпечатва върху бюлетините и протоколите на СИК и
РИК. Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска
листа в съответния изборен район в бюлетината не се изписва
нейния номер, не се оставя празен ред. А когато партия или
коалиция не е регистрирала кандидатска листа в нито един изборен
район или е обявена регистрацията за недействителна или заличена,
в бюлетината за гласуване извън страната не се определя номер.
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Номерата на независимите кандидати следват номерата на
бюлетината на партиите и коалициите, съгласно поредността в
регистрацията им в Районната избирателна комисия. Решението
подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате във вътрешната мрежа проектен № 4707, който
отразява резултата от проведения жребий за поредните номера от
бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в Централната
избирателна комисия.
Имате ли предложения относно текста?
Ако не, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Колега Цанева, номерът на Решението е 2161-НС.
Имате думата по седма точка.
Точка 7. Решение за определяне чрез жребий на реда за
представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите
в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, следващият проект на решение,
който ви предлагам, е с вътрешен № 4708. Проектът е относно
определяне чрез жребий реда на представяне на кандидатите,
регистрирани от партии и коалиции в различните форми на
предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни
представители.
Съгласно наше Решение № 2127 от 24 февруари и
протоколно решение, в днешния ден – на 2 март от 17,00 ч., се
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проведоха два жребия. Първият жребий е за поредността за
представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции в
клипове и други форми на предизборната кампания по БНТ и БНР.
Виждате ги изписани от 1 до 30. И вторият, с който се обявява
поредността за предаване в диспутите на кандидатите, регистрирани
от партии и коалиции по БНТ и БНР. Виждате ги изписани 30.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване на решението.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Номерът на Решението е 2162-НС.
Преминаваме към девета точка. Госпожо Йосифова,
заповядайте.
Точка 9. Доклади относно машинното гласуване.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам ви, на първо място, в моя папка
проект за писмо до Министерството на вътрешните работи във
връзка с докладваното преди почивката. Проектният номер е 5527.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
проекта на писмо.
Колеги, има ли предложения по текста?
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Какво значи „ще предостави списък“?
Ние или го предоставяме, или не го предоставяме. Като не сме го
получили, какво пишем? Това е едно.

32
Лицата, които ще имат достъп или ще извършват дейности в
склада към настоящия момент. Сигурно ще има и още от страна на
„Сиела“. Не знам дали няма да се мотаят и други лица от
собственика на склада.
Мисълта ми е, че тези категорични твърдения, че това ще са
ми хората, някак си няма да стане. Искам да уточним, че това са до
настоящия момент и да се има предвид, че кой знае – може да се
появят и едни други. Ще получим още един списък с 30 човека и
какво ще ги правим? Не личи от текста. Аз реагирах само и
единствено, че сме категорични, че тук удряме чертата, а аз не съм
убеден, че тук удряме чертата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Чаушев предлага просто да уточним, че това е към настоящия
момент.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да. Нищо повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения?
Ако не, процедура по гласуване на писмото.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: На следващо място, колеги, докладвам
писмо вх. № ЦИК-06-6/70 от 1 март от изпълнителя „СиелаНорма“ АД. Докладвам го за сведение. Можете да се запознаете
със съдържанието.
На следващо място, докладвам писмо от изпълнителя
„Сиела-Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-6/74 от 2 март, с което и в
отговор на наше писмо те ни прилагат плакат – формат А3, който
да бъде разположен във всяка избирателна секция във връзка с
възможността да се гласува машинно, информационна брошура –
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формат А5, която да бъде предоставена на членовете на
секционните избирателни комисии и да съдържа кратка
информация за основните стъпки при работа с машината, за да се
стартира и да се приключи изборния ден.
Докладвам тези два материала за запознаване и на работно
обсъждане в Работна група „Машинно гласуване“ да се обсъдят и
евентуално за четвъртък да се внесат в заседание на Централната
избирателна комисия.
На следващо място, колеги, докладвам писмо с вх. № ЦИК06-6/71 от 1 март. Получили сме от Централния регистър на
особените залози към Министерството на правосъдието отговор на
наше запитване относно предоставяне на удостоверение по
първоначално вписване във връзка с особения залог, учреден от
„Сиела-Норма“ АД. Получили сме приложените документи, както
и самия договор за особен залог.
В тази връзка също искам да ви посоча, че в уърд файл,
който е озаглавен „Договор за особен залог“ се съдържа
становище на юристите относно писмо на банката „Интернешънъл
Асет Банк“, както и проект на писмо с проектен № 5516 в моя
папка.
Докладвам всички тези три документа за запознаване и
отново за обсъждане в Работна група относно становището, което
следва да приемем и да изпратим писмо до банката и до други
институции, ако преценим, разбира се.
Колеги, връщам на доклад преписка с вх. № ЦИК-06-66.
Става дума за вече докладван отговор от трите институции, които
извършват удостоверяване на съответствието във връзка с
искането на Обединение „Демократична България“ за извършване
на независим одит на устройствата ма машинно гласуване. В петък
аз предложих да се изпрати този отговор на господин Христо
Иванов. Поддържам това становище. Евентуално можем да
добавим, че тези лица могат да се регистрират и като
наблюдатели, за да имат правомощията да присъстват при
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извършването на одита, ако сте съгласни в този вид да го
препратим.
Колеги, смятам, че следва да възприемем доводите, които
са посочени от трите институции, които извършват
удостоверяване
на
съответствието
на
специализираните
устройства за машинно гласуване и въз основа на тях да
отхвърлим искането на Обединение „Демократична България“ за
извършване на независим одит на устройствата за машинно
гласуване. Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Очевидно докладчикът не желае
никакви организации да могат да имат достъп, да извършват одит
и да се уверят, че удостоверяването на съответствието от трите
институции се извършва съобразно духа и целите на закона и ни
предлагат това. Най-вероятно ще го приемете.
Само искам да кажа, че е абсолютен нонсенс това, че ние
ще приемем някакви си доводи на трите институции. Има един
довод на трите институции, освен че прехвърлят топката, както
сме свикнали, на Централната избирателна комисия. Ние ги
питаме: вие имате ли възможност да допуснете и по какъв ред, за
да направим графика за някакви институции? В същото време
извън микрофон беше казано едва ли не да посъветваме
представителите на партии да си регистрират наблюдатели, за да
имали достъп. Не могат да си регистрират наблюдатели, защото
те се регистрират от неправителствени организации, а не от
партии, от сдружения с нестопанска цел. Значи един наблюдател
от някаква неправителствена организация е доста по-надежден и
няма да има нарушение на принципите, изложени в писмото,
отколкото участници в изборния процес. Аз категорично не съм
съгласен.
Освен това в писмото и в мотивите, с които се съгласяваме,
с това завършвам, ДАЕУ, БИМ и БИС казват, че били независими
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организации, а пък – видиш ли – другите щели да нарушат
принципа на безпристрастност, ако си пратят експерти и под техен
надзор се уверят, че удостоверяването на съответствието се прави
като хората. Това е доста нелепо твърдение. Първо, тези три
институции изобщо не са независими и безпристрастни, те са
правителствени институции. Целта и смисълът на закона, целта и
смисълът на принципа на прозрачност на изборния процес,
включително удостоверяването на съответствието на машините, е
именно да участват граждански организации, неправителствени
организации, непарламентарно представени партии и коалиции,
хора експерти, които не принадлежат по един или друг начин на
управляващите в момента. Така аз виждам смисъла на закона.
Така че изтъкнатото от докладчика за мен е абсолютно
неприемливо. Няма да подкрепя това предложение, поне с тези
мотиви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Други
желаещи за изказване? Няма.
Процедура по гласуване на предложения отговор от страна
на госпожа Йосифова.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 6 (Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Севинч Солакова и
Силвия Стойчева).
Колегата Ивков иска отрицателен вот.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Много ми се иска, обаче няма да
употребя силни думи, само ще констатирам. В момента, макар и с
крехко мнозинство, имаме решение. Централната избирателна
комисия с тази част от нейните членове, които се обединяват по
дадени въпроси, в случая представители на две уж враждуващи с
тотално диаметрално противоположно мислене, идеи и ценности
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групи, се обедини, за да забрани на гражданското общество да има
какъвто и да е достъп до начина, по който се удостоверява
съответствието на машините, с които ще се гласува машинно. Това
направихте в момента с това решение и такива са фактите.
В същото време чух извън микрофон, че, видиш ли,
наблюдателите можели. Такова решение ЦИК не е взимала.
Нелепо е да се даде възможност на наблюдатели, а да не се даде
възможност на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК, да
изпратят свои експерти.
Освен това виждам в последното изречение на
институциите, на чиято безпристрастност ние се доверихме и те
обясняват, че едва ли не те били единствените независими и
безпристрастни, назначени от управляващото мнозинство, няма
значение кое е то – дали е на тия партии сега или на други, но те е
назначено от управляващото мнозинство, и няма грам
независимост в тези институции. Именно затова Кодексът и духът
на закона е такъв, че те да могат да бъдат наблюдавани. Разбира
се, че те щяха да създадат реда, по който експертите да могат да се
уверят, че нещата се случват така, както трябва.
Само ви отбелязвам последното изречение. В заключение –
казват те – считаме, че в правомощията на ЦИК е да прецени дали
да възложи допълнителна независима проверка. В писмото на
субекта, който в случая е „Демократична България“, но сме имали
и други такива писма, не се иска да им възлагаме допълнителна
проверка, те искат да присъстват със свои експерти, за да
удостоверят, че играта е честна, казано просто. ЦИК забрани това
с това си решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:
Колега
Йосифова, имате ли друг доклад в машинно гласуване?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Последен доклад във връзка с
искането на Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-12/1, те са
всъщност две искания – координационна среща на институциите с
ангажимент по подготовка на изборите, и тестване на машини за
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гласуване. Общественият съвет желае да му бъдат предоставени
две или повече машини, за да извършва публични инициативи в
определени дни и да тества капацитета на машините.
В тази връзка специално по отношение на това искане за
машините за гласуване, смятам, че можем да поискаме от
доставчика „Сиела-Норма“, ако комисията реши, две машини,
които да имат инсталирана демо версия и при спазването на много
строги мерки да бъдат връщани отново в склада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Винаги съм бил против общите фрази,
твърдения, родови понятия. За кога, къде, при какви условия ще се
използват машините? Какви обучения, кой ще ги води, къде, кога,
в какъв срок? Това са обстоятелствата от реалността, а не родови
понятия: дай две машини, ние ще ги ползваме, пък не знаем за
какво – за обучение. Къде обучение? Кой, при какви условия? По
каква обучителна програма?
ТАНЯ
ЙОСИФОВА:
Това,
което
са
написали
Общественият съвет: в рамките на определени часове през три
последователни дни да се тества капацитетът на машините, да се
покаже публично съответствието на отчетеното от машините и
отразеното на разписките пред входа на Народното събрание с две
или повече машини. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да го
разгледаме тогава по-подробно в група „Машинно гласуване“ с
оглед това, което желаят, тъй като има разлика. Доколкото аз
разбирам, те не желаят да правят одит на самия софтуер или
машини, а да популяризират работата с машините за машинно
гласуване, тоест как се гласува и какво отчитат. Тоест да имат
доверие в машинното гласуване. Това е, доколкото аз разбирам от
писмото. Затова нека да остане за четвъртък за група.
Колега Чаушев, заповядайте.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да се уточни. Няма лошо, но като ги
дам на кого ги давам, къде ги прибирам, тук ли ще стоят? Ако
стоят тук, значи аз трябва да ги дам, после да ги прибера – така
ли? Не ми е ясна идеята. За това говоря. Изнасяме ги, после ги
прибираме, или въобще ги даваме и така нататък?
А те наша собственост ли са в момента май? С големите
приказки аз разбрах, че те даже в момента не са и наша
собственост, с някакви тълкувания по договора. Има тънки
моменти. Няма лошо, но трябва да се изчистят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Прав сте,
господин Чаушев. Затова предлагам да го отложим и да може да
бъде разгледано в работната група, за да бъдат изчистени всичките
тези въпроси.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че това писмо е отдавна и
няма смисъл да отлагаме неудобни въпроси, трябва да изразим
волята си.
Ясно е, че машините не са наша собственост, защото такъв
е договорът, който председателят на ЦИК подписа, и е ясно, че
собствеността им евентуално ще премине в даден бъдещ момент,
след като бъде платена цената и след като всичко е наред с
изборите. Това не значи обаче, че ние не можем да предоставим на
Обществения съвет две машини, тъй като машините са по-голям
брой. Въпросът е да преценим ще го предоставим ли и тогава ще
уточним детайлите на кого, за какъв срок и къде ще се върнат.
Ясно е, че няма да се ползват тези машини в тези избори, но това
няма да ги направи неизползваеми за следващи избори, разбира се,
защото те могат да бъдат отново прегледани.
Така че аз правя предложение да предоставим исканите две
машини на Обществения съвет. Считам, че това ще повиши
доверието на обществото в работата на Централната избирателна
комисия и няма да сме обвити в такава тайнственост и мъгла.
Самите ние не знаем още този склад кой го държи, какъв е
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договорът, какво ще стане след избора и къде ще се съхраняват
машините. Имахме, след многократни молби за среща, уверение
на заместник министър-председателя Дончев, че ще има държавен
склад. Е, няма държавен склад. Не знаем и кой подписа договора
за този склад. Ние самите сме в неведение, но поне две машини
можем да предоставим на Обществения съвет, който чрез своите
структури да популяризира машинното гласуване и да покаже
нагледно как става то като действия.
Така че аз правя предложение да се удовлетвори искането
им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на господин Ивков.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Съгласен съм с подобно наше
решение, което по принцип би означавало, че те могат да се
включат в кампанията за популяризиране. Ние показваме
картинки, телевизиите ще дойдат, ще го покажат на живо. Факт е,
че условията, при които ще се предават, приемат и прочие, трябва
да бъдат договорени от „Сиела Норма“. В края на краищата до
изборния ден те са собственици, отговарят за сигурността и за
всичко останало. Ние няма как да следим това, защото трябва да
отделим човек или някой от нашия персонал, който да стои до
машините. Така че тези условия те ще ги договорят по някакъв
начин помежду си. Ние просто принципно не възразяваме да се
случи тази договорка. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм с писмо с такъв текст,
който да не казва: „Да, съгласни сме, елате да предоставим две
машини“, а че Централната избирателна комисия принципно
намира идеята за добра и да ги поканим да уточним детайлите по
предаване, нощуване, начин на използване на тези машини, охрана
и така нататък. Съгласен съм, има резон.
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Предлагам дори текст: Принципно не възразяваме с
описаните от вас цели да бъдат предоставени две машини, затова
каним на разговор излъчени от вас оторизирани представители,
след решение на Обществения съвет, с които да обсъдим и да
вземат решение, съвместно с ЦИК, за начина на използване,
съхранение и връщане на машините, ако евентуално бъдат
представени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 4
(Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова и Силва
Дюкенджиева).
Имате ли друг доклад?
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Мисля, че това решение, както го
гласувахме, е абсолютно безсмислено. Декларираме с това
решение добри намерения, че няма проблем и сме съгласни да
предоставим. Нито сме собственици, нито сме нищо на тези
машини, но декларираме Иван Петров да даде колата си на Кънчо
Иванов, примерно. Абсолютно никаква цел на това решение.
Абсолютно безсмислено решение. Нито можем да се разпоредим с
чужда вещ, нито нищо, така че абсолютно безсмислено принципно
даваме съгласие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6/72
от 1 март. Писмото е от „Сиела Норма“ и е в отговор на наше
писмо с изх. № ЦИК-96-7-36 от 24 февруари 2021 г. Ще припомня,
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че с цитираното писмо изпратихме на „Сиела Норма“ въпросите,
поставени от ДАЕУ, БИС и БИМ относно документацията по
предоставените машини за гласуване, които бяха предоставени за
удостоверяване на съответствието им.
С настоящото писмо „Сиела Норма“ изпраща липсващите
документи и отговаря на поставените от трите институции
въпроси.
Освен това, с оглед ускоряване на процесите
по
удостоверяване на техническите устройства за машинно
гласуване, от „Сиела Норма“ предлагат да бъдат проведени
поредица от срещи с начало 2 март със софтуерни експерти от
страна на „Сиела Норма“, софтуерни инженери и архитекти,
създали софтуера, които да презентират архитектурата и
алгоритмите на приложения софтуер, както и да помогнат за
уточняването на конкретните технически въпроси по отношение
на машините за гласуване.
Предлагам да изпратим две писма.
Първото да бъде до ДАЕУ, БИС и БИМ, в което да
приложим отговорите на въпросите и документите, които сме
получили. Може да видите проекта за това писмо в моя папка №
5333.
И второто писмо да бъде до „Сиела Норма“ и трите
институции, в което да им кажем, че с оглед ускоряване на
процесите по удостоверяване на техническите устройства за
машинно гласуване сме съгласни да бъдат проведени срещи между
софтуерни експерти от „Сиела Норма“, БИМ, БИС и ДАЕУ.
Писмото е с № 5534.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: А ДАЕУ, БИМ и БИС искат ли ги тези
срещи? Какво пиша, като не знам другите искат ли я? Кога са тези
срещи? Ние трябва ли да знаем за тях? Какво ще се обсъжда на
тези срещи? Някакви протоколи ще има ли? Какво правим?
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Пишем: искаш нещо, ето ти го! А другата страна? Хайде да не се
връщам пак. ЦИК въобще ще знае ли за тези срещи кога са
проведени, какво са правили тези хора? Против!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Става въпрос за експертни срещи по
същество за удостоверяване на съответствието. Въпроси
непрекъснато изникват между трите институции, които ги задават
на „Сиела Норма“. И аз мисля, че това е един нормален процес по
удостоверяване на съответствието. Между другото и когато беше
общата среща трите институции заявиха своето желание, че искат
представител на „Сиела Норма“ да присъства на удостоверяване
на съответствието, за да отговаря на въпросите, които възникват.
Аз мисля, че и в 2019 г., когато тримата експерти
осъществяваха одит и съответствие на машините на Евроизборите,
също имаха срещи със „Сиела Норма“ и мисля, че всичко мина
нормално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не разбирам ролята, а хич не е добре, че
не разбира член на ЦИК ролята на ЦИК. Или аз нещо изобщо не
съм в час, което е малко вероятно, или нещо не сме се разбрали
кой каква роля има в този процес.
Не разбрах с две думи, той не го повтаря, обаче аз го
повтарям: кой иска тези срещи, кога ще се проведат, ЦИК ще
присъства ли на тези срещи? Те ще удостоверяват проблемите,
възникнали при удостоверяване на съответствието, ние им
казваме: „Да, срещнете се“, но няма представител на ЦИК, защото
щели специфични неща да обсъждат. Ами ЦИК има служители,
ако не членове, които да разбират от специфични неща. Второ,
предполага се, че като отидем съответните специалисти ще ни
обяснят така поне специфичните неща, че да разберем за какво
става въпрос и да имаме представител, който да докладва на ЦИК
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какво се е случило на тези срещи. Иначе за какво ние изобщо
даваме съгласие за тези срещи? Ние не можем да забраним на
свободни хора да се срещат, когато си поискат.
За мен смисълът от това писмо е: след като считате за
наложителни, ние бихме желали Централната избирателна
комисия да бъде уведомена отнапред, за да излъчи свой
представител за тези срещи, а не „да, срещнете се“. Че те ще се
срещнат и без да ни питат, ако искат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, друго
становище има ли?
Колеги, и аз изразявам становището, че би следвало на тези
срещи да присъства представител на Централната избирателна
комисия, още повече че тогава, когато беше предадена
документацията, заедно с машините за извършването на
дейностите по съответствието, в този случай Централната
избирателна комисия и тогава изрази своето становище, че ЦИК
трябва да бъде наясно и във всеки един момент по целия процес, с
оглед на това, че трябва да има обратна информация докъде е
стигнал процесът по установяване на съответствието и де факто
какво липсва, за да може да бъде уточнено. Разбира се, това е
въпрос, свързан с изпълнението на задълженията по договора от
страна на изпълнителя.
С оглед на което аз правя предложение да бъде определено
с писмо кога трябва да бъде проведена срещата, за да може да
бъде уточнено и присъствието на представител на Централната
избирателна комисия. Защо да не бъде проведена и самата среща,
ако не изисква използването на някакви лабораторни условия, тази
среща да бъде в Централната избирателна комисия.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В писмото на „Сиела Норма“ се казва, че
предлагат да бъдат проведени поредица от срещи със софтуерни
експерти, така че аз предлагам колегата Ивков, или някой друг,
който се смята за софтуерен експерт, да присъства на тези срещи.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Много смешно. Събрахме се да се
пошегуваме.
Колега Войнов, няма да присъства колегата Ивков, защото
не съм изобщо член на вашата група „Машинно гласуване“, в
която едната ръка не знае какво прави другата. И аз не Ви го
казвам, за да ми ехидничите. Бъдете сигурен, че мога да Ви
отговоря много по-добре от тази тъпа отметна „колегата Ивков,
който разбира от софтуер“.
Ние имаме IT специалист в ЦИК. Ние имаме интерес този
процес да върви гладко и ние да знаем какво се случва, дори да не
разбираме съществото на термините и точните процеси, които те
обсъждат. Ако не, не виждам смисъл Централната избирателна
комисия да казва: да, добре, срещнете се. Вие можете ли да ми
обясните значението на писмото, което предлагате? – Нямаме
нищо против да се срещнете! Имах си хас пък да имате!? Те
предлагат поредица от срещи, за да установяват съответствието и
да удостоверяват, а ние да им кажем: не се срещайте? Изобщо
какво прави ЦИК, можете ли да ми обясните като докладчик в
този случай, извън ехидния тон?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, давам 15 минути почивка и прекъсване на заседанието!
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна
комисия.
Стигнахме до машинното гласуване. Господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колеги, във връзка с доклада, който ви изнесох, предлагам
само да изпратим едно писмо на трите институции – БИС, БИМ и
ДАЕУ, с което приложено да им изпратим отговорите на
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поставените въпроси и липсващите документи, предоставени от
„Сиела Норма“. Писмото можете да видите в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
писмото във вътрешната мрежа в папката на колегата Войнов.
Има ли други предложения по текста, с който да им изпратим
отговорите?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, връщам на доклад осма точка. Госпожо Ганчева,
заповядайте.
Точка 8. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин
председател.
Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС-04-01-76 от 2 март
2021 г. Касае се за установена неточност във формата на
електронното заявление. Предлагам за проверка, отстраняване и
уведомяване на ЦИК за причината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева и Силвия Стойчева); против – няма.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Вх. № НС-04-01-80 от 2 март 2021 г.
Колеги, в отговор на наше писмо до Министерството на външните
работи с искане да ни предложат обединяване или начин на
изписване за Виена, съобразно както са посочили заявителите
местата в списъка на потвърдените заявления, ни се връща писмо от
работна група „Избори“, като те по три точки ни дават какви
обединения следва да бъдат направени по тяхно мнение. А що се
касае до район Виена-1040, в него предлагат към този момент, както
и за Бецирк-23 да не се взима, да не се взима, да останат в този вид,
както са ги посочили заявителите.
Предлагам да се съобразим със становището на Външно
министерство в частта по трите точки за Виена да бъде изпратено, за
да се направят тези обединения. Що се касае за Виена-1040 и бецирк
да го гледаме при приемането на решението, ако трябва да
предприемем някакви действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева и Силвия Стойчева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-04-01-78 и
съответно към този входящ номер като оригинал е пристигнала
грама, която ни е препратена във връзка с формирането на
избирателни секции за гласуване в чужбина и броя на
регистрираните гласоподаватели на сайта на ЦИК за района Милано
и околностите Ломбардия, като приложено е изпратено становище
от Генерално консулство – Милано, относно идентифицираните до
този момент секции за гласуване.
Предлагам това да го гледаме отново в хода на подготовката
при приемане на решение по чл. 12. Към момента в останалата част
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да го приемем за сведение, тъй като, съобразно следващия ми
доклад, който ще направя, там се съдържа предложение на
Министерството на външните работи за обединения за този район,
както и начин на изписване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения? Не виждам.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с проведената
работна среща с Министерството на външните работи и работните
обсъждания, които бяха направени, както и в отговор на наше
писмо, с което помолихме Министерството на външните работи
предвид това, че остава малко време до приемане на решението ни
по чл. 12, с което ще определим местата за гласуване извън страната
и броя на секциите за гласуване в тях, с оглед, както са изписани
местата в списъка на потвърдените заявления, да ни предложат
обединения, изписвания и предложения с оглед улеснение на
избирателите, които ще гласуван извън страната, от работна група
„Изборни въпроси“ ни изпращат на нашето внимание предложение
на дирекция „Двустранно европейско сътрудничество“ за
обединяване на местата за гласуване в един консолидиран запис, в
допълнение изпращат предложения за правилното изписване на
съответните места за гласуване на български език и на латиница,
като предлагат да бъдат поместени по този начин с цел улесняване
на гласоподавателите при проследяване на наличната информация.
Колеги, в предложението се съдържат различни държави, в
това число Германия, Испания, Италия, Великобритания –
отбелязвам, защото знаете, че в тези държави има посочени много
места от българските граждани, както и различни изписвания, които
са били предмет на наши работни обсъждания. И ви предлагам така
направеното предложение да го изпратим с протоколно решение за
изпълнение и изцяло възприемане на предложенията за обединяване,
на начините за изписвания, като те са направени с оглед
обсъжданията на работната среща, около които двете институции се
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обединиха именно и само с оглед да се улеснят българските
граждани.
Предлагам да изпратим за изпълнение и естествено за доклад
въз основа на направените обединения и промени в изписванията,
които би следвало да бъдат така, както са направени предложенията
на Министерството на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на госпожа Ганчева.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-22-458 от 2
март 2021 г. господин Г. Ш., сочи, че от
името
на
българските граждани, подали заявление за гласуване за
предстоящите изболи в гр. Алмонте, Испания, иска да знае какви са
следващите стъпки, кой ще се свърже с тях.
Предлагам да го изпратим на Министерството на външните
работи за действие по компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване изпращането до Министерството на външните работи на
питането.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам заявление за Кобленц,
Германия. Така е наименуван имейлът
от М. Г.-М.:
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Казвам се М. Г.-М.,
координатор
за
СИК
Кобленц, Германия. Тъй като се стягаше въпросът за втора изборна
секция в Кобленц, до момента са подадени заявления за две локации.
Тъй като все пак няма да има две изборни секции, двете локации да
може да се обединят.
Предлагам да се изпрати на Министерството на външните
работи за становище по компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Няма как да не докладвам, колега
Ивков, защото всичките, макар и сходни по своята същност и аз
лично, предвид обема на докладите, които получавам, не мога да
сортирам и по идентичност докладите.
Вх. № НС-00-163 от 1 март 2021 г.
–
Д. Х. Б.
пише от името на Българска общност в Северна Норвегия:
Опитваме се да отворим избирателна секция и ни трябват 60
заявления. Има българи, които по погрешка са задали заявления за
друг град. Те не могат да подадат ново заявление, защото ЕГН-то
вече е регистрирано в системата. Как могат да се откажат от
подадените заявления?
Това е пристигнало чрез съпорт. Тъй като, колеги, не се сочи
точен град, точни лица предлагам да не предприемаме никакви
действия по това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението – за сведение. Има ли друго предложение?
Ако няма, продължете, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад вх. №
НС-22-397 от 26 февруари 2021 г., разпределено на мен и на госпожа
Радославова.
Аз имам предложение по така направеното писмо. Тъй като
въпросът, който господин И. ни задава, е във връзка и със
становище, което получихме по няколко питания от Комисията за
защита на личните данни, които препратихме, а именно: дали не
нарушаваме защитата на личните данни, като публикуваме
списъците на тези, които са заявили желание да гласуват извън
страната.
Предлагам да отговор, с който вече е отговаряла Централната
избирателна комисия, а именно текстът на съобщението, което е
публикувано и на нашата страница. Тъй като е дълго да не губя
оперативно време, то е въз основа на становището ни от КЗЛД.
Имаме си правно основание – чл. 17 от Изборния кодекс. В
изпълнение на тези правомощия такъв да е отговорът до господин
Илиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на госпожа Ганчева.
Процедура по гласуване на отговора, предложен от нея.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-430 от
28 февруари 2021 г. Писмото е адресирано до госпожа Радославова,
като пише С. Ц.
– български
гражданин, постоянно
живееща в Израел. Би искала да помоли съдействие по следния
казус: във връзка с предстоящите избори се е опитала да попълни
заявление за гласуване извън страната, но е установила, че има вече
подадено ЕГН.
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Предлагам за проверка и след резултата от проверката да
видим дали ще предприемаме действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-22-428
от 28 февруари 2021 г. Госпожа М.
П.
се е регистрирала да
гласува в Щатите. За съжаление е избрала грешно място за гласуване
– Питсбърг, а тя живее в Питсбърг, изписано на латиница.
Тъй като в конкретния случай се касае за едно и също място,
което след извършване на проверка предполагам, че е направено
обединение, или ще бъде направено с оглед предложенията на
Министерството на външните работи, предлагам да отговорим на
госпожата, че заявлението й ще бъде зачетено за място за гласуване
Питсбърг, тъй като касае едно и също нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Вх. № НС-22-427 от 28 февруари
2021 г. Госпожа М. Ю.
ни
сочи, че е подала заявление
за гласуване до Белгия, Локрен. Попълнила е информацията.
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Колеги, абсолютно съм сигурна, че на
тази госпожа М.
Ю.
сме й отговорили по друг входящ номер. Моля след
извършване на проверка да го оставим за сведение. Сега се
запознавам и аз в хода. Сигурна съм, че тя има писмо, на което сме
отговорили.
И последния ми доклад е вх. № НС-22-429 от 28 февруари
2021 г. Колеги, това е писмо от господин И. Н.,
който сочи, че
на 4-и ще се намира в Занзибар, Танзания на почивка. Системата на
ЦИК не му е позволила да попълни заявление, но се надява да е
създадена организацията.
Предлагам да изпратим по компетентност на Министерството
на външните работи с оглед и предходна наша преписка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, пет минути почивка.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме след проветряване на залата.
Молбата ми е да минем направо към точка 7а. Господин
Бояджийски, заповядайте.
Точка 7а. Промени в съставите на районни избирателни
комисии.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря, господин председател.
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Уважаеми колеги, на електронната поща се получи писмо с
вх. № 1558 от 2 март 2021 г., че е допусната техническа грешка в
Решение № 2946-НС от 12 февруари 2021 г. за назначаване на РИК
16 – Пловдивски. Грешката е установена от удостоверението.
След преглед на документите в крайна сметка се установи, че
има сгрешено ЕГН, което е подадено по този начин от партията,
посочила госпожа Б.
В ЕГН-то последната цифра трябва да
бъде 1. Затова ви предлагам да вземем решение, с което да допуснем
поправка на техническа грешка в Решение № 2046-НС от 12
февруари 2021 г. на ЦИК,
като
ЕГН-то на Р. Е. Б.,
вместо както е записано, се чете, както е записано. И да анулираме
издаденото удостоверение № 14 от 12 февруари, и да бъде издадено
ново с вярното ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване на решението.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колега Бояджийски, номерът на Решението е 2163-НС.
Ако нямате друг доклад в тази точка, минаваме към десета
точка. Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 10. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам до
петте общински избирателни комисии с втори тур да изпратим
писмо и да разрешим публикуването на образците изборни
бюлетини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
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Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, да изпратим писмо в отговор
на полученото от Печатницата на БНБ, че съгласуваме представения
график за предаване на хартиените бюлетини за втория тур на
частичните избори на 7 март.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване на писмото.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Благодаря, госпожо Солакова.
Преминаваме към колегата Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин Председател, отлагам
доклада си за следващото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Господин Председател, докладвам,
че днес административният акт, който приехме, № 2159-НС беше
публикуван в Единния информационен портал за COVID-19, раздел
„Избори“. И в тази връзка съм приготвил писмо уведомление, с
което уведомяваме заместник министър-председателя госпожа
Мариана Николова, както и министъра на здравеопазването за тази
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публикация. Писмото можете да видите в моя папка. Това е по повод
на приетото решение. Моля да се запознаете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате проекта на писмо.
Процедура по гласуване на изпращането на писмото.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков).
Друг доклад имате ли?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Отлагам докладването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Войнов?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Отлагам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Цанева?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Отлагам за следващо заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към
единадесета точка. Госпожа Бойкинова.
Точка 11. Доклади по дела, жалби и сигнали.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпила жалба по електронната поща с вх. № НС-06-39 от 1 март
2021 г. Това е жалба от кмета на община Елена срещу Решение № 45
на Районна избирателна комисия – Велико Търново. След
комплектуване на преписката от Районната избирателна комисия ще
ви докладвам проект за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
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Госпожо Георгиева?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Отлагам го за следващото
заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По дванадесета
точка.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Отлагам доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По тринадесета
точка, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Отлагам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Джеров?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Отлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Бояджийски?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Отлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ивков?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз бих докладвал, но и аз ще отложа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В Доклади по
жалби и сигнали – госпожа Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-10-68 от 1
март 2021 г. сме получили жалба от партия „Воля“ срещу Решение
№ 33-НС на РИК 8 – Добрич. Днес по електронната поща с
електронен подпис получихме оттегляне на жалбата.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Стефанова.
В четиринадесета точка, госпожо Иванова?
КАТЯ ИВАНОВА: Оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Има ли някой, който да желае думата в точка „Разни“?
Господин Николов, заповядайте.
Точка 14. Разни.
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, рубриката „Крайни важни
срокове“ до 2 март изтича тази вечер. Приготвил съм следващото
издание на тази рубрика до 9 март. Моля да го погледнете в моята
папка.
Колеги, рубриката отразява всичко, което е по Хронограмата
до 9 март, без задълженията на ЦИК. Предлагам да се утвърди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, насрочвам следващото редовно заседание
за четвъртък, 4 март 2021 г., от 11,00 ч.
В случай че в утрешния ден се наложи, ще свикаме
извънредно заседание.
Закривам днешното заседание.
(Закрито в 20,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенографи:
Мая Станкова
Нина Иванова

