ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 303
На 5 март 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклад относно обществена поръчка за компютърната
обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на
Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Докладва: Емил Войнов
2. Проект на решение относно допълнение на Решение
№ 1991-НС от 5 февруари 2021 г. за определяне на възнагражденията
на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април
2021 г.
Докладва: Севинч Солакова
3. Проект на решение за възстановяване на депозит.
Докладва: Силва Дюкенджиева
4. Проект на писмо до „Информационно обслужване“ АД.
Докладва: Силва Дюкенджиева
5. Проект на решение за промяна в състав на РИК.
Докладва: Паскал Бояджийски
5а. Проект на решение за разрешаване на промяна в часа на
започване на гласуването в изборния ден.
Докладва: Севинч Солакова
6. Доклади по административни преписки.
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Докладват: Севинч Солакова и Емил Войнов
7. Доклад относно машинно гласуване.
Докладва: Таня Йосифова
8. Доклад относно разяснителна кампания.
Докладва: Кристина Стефанова
9. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Катя Иванова и Бойчо Арнаудов
10. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
Докладват: Йорданка Ганчева и Николай Николов
11. Промени в изборните книги.
Докладва: Емил Войнов.
12. Проект на решение относно определяне на партиите,
коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват
медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс.
Докладва: Димитър Димитров
13. Отговори по въпроси на граждани.
Докладват: Таня Йосифова, Николай Николов,
Мирослав Джеров и Паскал Бояджийски
14. Разни.
Докладват: Николай Николов, Емил Войнов и
Паскал Бояджийски

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Георги Баханов и Ивайло Ивков – в отпуск.
Йорданка Ганчева ще закъснее за заседанието.
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Заседанието бе открито в 11,10 ч. и бе председателствано от
господин Александър Андреев – председател на комисията и от
госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам днешното заседание на Централната избирателна
комисия. Във вътрешната мрежа в папката е качен дневният ред за
днешното заседание. Имате ли предложения относно включването й
в точките или нови точки в дневния ред?
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: В точка „Жалби и сигнали“, ако има
такава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има.
Други желаещи? Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В точката „Гласуване извън
страната“, ако може да ме включите, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Други желаещи? Не виждам.
Колеги, процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов,
Паскал
Бояджийски,
Севинч
Солакова,
Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, преди да дам думата по точка първа от дневния ред,
да ви уведомя, че с вх. № ЧМИ-01-4 от 5 март е пристигнало писмо с
указ на президента на републиката, който Указ № 72 насрочват
частичен избор на кмет на кметство Ясен, община Плевен, област
Плевен на 27 юни 2021 г. Докладвам го за сведение и ще бъде качено
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съответно в папката с указите за насрочените частични избори за тази
дата.
Колега Войнов, по точка първа от дневния ред, заповядайте.
Точка 1. Доклад относно обществена поръчка за
компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и
издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите
от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, връщам към доклад със становище с вх. №
ЦИК-09-69 от 4 март. Ще припомня, че становището е относно
действие на Централната избирателна комисия по процедурите за
възлагане на обществени поръчки чрез договаряне без предварително
обявление с предмети: възлагане на компютърната обработка на
данните в РИК и ЦИК и издаване на бюлетин на ЦИК, както и
изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване за
предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г.
Необходимо е да се определят комисии за разглеждане на
първоначалната оферта и провеждане на договаряне с поканения
участник, като предлагам днес да определим комисия, която да
проведе договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет
възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от
гласуването и издаването и издаването на бюлетин на ЦИК с
технически носител за резултатите от изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
В моя папка като приложение към становището има проект на
заповед, с която да бъде назначена тази комисия. Предложен ви е
състав, общо 5 членове, като се предвижда комисията да започне
своята работа днес в 15 часа, след като председателят на комисията
декретира получената оферта в процедура.
Предлагам да одобрим комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Войнов.
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Има ли други предложения за състав на комисията. Ако няма,
процедура по гласуване на състава на комисията, одобряването й и
подписването на заповедта.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов,
Паскал
Бояджийски,
Севинч
Солакова,
Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Благодаря, господин Войнов. В тази точка нямате друг
доклад? Добре.
Минаваме към точка втора. Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 2. Проект на решение относно допълнение на Решение
№ 1991-НС от 5 февруари 2021 г. за определяне на възнагражденията
на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април
2021 г.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вчерашно
заседание ви докладвах писмо, което получихме от постоянния
секретар на Министерство на външните работи с поставени въпроси
относно Решение 1991 от 5 февруари 2021 г. за определяне на
възнагражденията на членовете на РИК и на СИК, включително на
членовете на СИК извън страната в частта относно допълнителното
възнаграждение в размер на 50 на сто, когато те работят в условия на
извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен
държавен орган.
Разгледахме писмото на работна група днес. Предложението
ни е да приемем решение за допълнение на Решение 1991-НС от 5
февруари 2021 г., като създадем нова точка 11, в която изрично
посочим, че за времето на работата в извънредна епидемична
обстановка в условия на COVID-19 членовете на СИК извън
страната получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на
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сто от възнаграждението по точка 2 от настоящото решение. Става
дума за СИК извън страната, ако не е отбелязано, е пропуск.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на госпожа Солакова за допълване на нашето
Решение 1991-НС. Има ли други предложения? Ако няма, процедура
по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов,
Паскал
Бояджийски,
Севинч
Солакова,
Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2170-НС, госпожо Солакова.
Заповядайте отново по тази точка.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в отговор на полученото
писмо предлагаме да изпратим писмо до постоянния секретар и да
уведомим, че е прието решение за допълнение на Решение 1991 и
изрично да посочим, че възнаграждението по точка 10 по Решение
1991-НС се отнася по точка 2.1. и всички приложими подточки от 2.2.
до 2.5. от решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението за изпращане на писмо до Министерство на
външните работи, с което да даде това уточнение.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад в тази точка? Минаваме към точка
трета Проект на Решение за възстановяване на депозити. Госпожо
Дюкенджиева, заповядайте.
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Точка 3. Проект на решение за възстановяване на депозит.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колега, в моя папка има проект на решение под
номер 47-05. Както знаете, със свои решения Централната
избирателна комисия отказа да регистрира шест партии за участие в
изборите за народни представители на 4 април, а на две от партиите
регистрацията беше заличена. Решенията са в сила, поради което,
колеги, ви предлагам на тези общо осем партии, а именно: партия
„България на труда и разума“, партия Национално движение за
стабилност и възход, партия „Средна европейска класа“, партия
„ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“, партия „СЪЮЗ ЗА
ОТЕЧЕСТВОТО“, партия „БРИГАДА“, партия „СВОБОДА“ и партия
„Чиста, Единна и Суверенна Татковина“, да бъде възстановен
внесеният безлихвен депозит. Моето предложение е на правни
основания чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка със 137, ал. 4 и Решение на
ЦИК № 1961 от 27 януари да възстановим безлихвените депозити в
размер на по 2500 лв. на посочените общо осем броя партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
доклада и предложения проект на решение. Време за запознаване
само.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
разглеждания проект ако няма проблем, ви докладвам вх. № НС-1075
от 4 март 2021 г. от политическа партия „ВОЛЯ“, чрез пълномощник
за възстановяване на депозит, внесен по сметка на Централната
избирателна комисия за коалиция с наименование, посочено в
писмото, за която коалиция няма представени документи и няма
произнасяне за регистрация. В този смисъл този депозит следва да
бъде възстановен. Посочена е и банкова сметка, която ще бъде
допълнена към списъка на банковите сметки за възстановяване на
депозитите по представения проект на решение.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, аз приемам да бъде
допълнен проектът за решение, така че оттегляме за секунда доклада,
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за да мога да кача номерата на банковата сметка, за да я видят
всички, ще допълним.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, добавяйки за коалиция „ВОЛЯ“ така, както беше докладвано
от госпожа Солакова, има ли други предложения за допълнение на
решението, предложено от госпожа Дюкенджиева? Ако няма,
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2171-НС.
Продължете в точка четвърта.
Точка 4. Проект на писмо до „Информационно обслужване“
АД.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание виждате с
номер НС-00-161 писмо, което е обсъдено на работна група днес и
съответно има и проект на писмо до „Информационно обслужване“.
В този проект аз искам само да направя тук една корекция. Видях, че
има технически грешки. На страница втора, що се отнася до
проверката на наблюдателите, точка 5 дали броят на регистрираните
наблюдатели в една организация не надхвърля броя на избирателните
секции да бъдат важно в страната. Това се отнася за страната.
Съответно на втора страница накрая пак точка 5, проверка
дали броят на застъпниците на една кандидатска листа, регистрирана
в ЦИК, не надхвърля броя на секциите в съответния изборен район.
Просто го правя като поправка на техническа грешка.
Това е моето предложение. Моля колегите да се запознаят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, време за запознаване.
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Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз искам да попитам проверката по точка
6 на застъпниците вероятно се имат предвид заместващите
застъпници? Нека да го изпишем така, както е по наше Решение 2087
- дали броят на заместващите застъпници, регистрирани от РИК за
една кандидатска листа не надвишава до една трета от броя на
секциите в съответния изборен район.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Дюкенджиева приема предложението, представено от колегата
Иванова.
Имаме ли други предложения?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, ще бъде включено в
проверката: и членовете на инициативните комитети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: По отношение на представителите на
политическите партии в точка 5 отново предлагам да се коригира да
не надхвърля броя на секциите в съответния изборен район.
Навсякъде, където е „“, да стане: „в съответния изборен район“ в
текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, и с
допълнението по отношение на членовете на инициативните
комитети, ако няма други предложения, процедура по гласуване на
писмото и изпращането му до „Информационно обслужване“.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад в тази точка?
Благодаря.
По точка пета: проект на решение относно промяна в състава
на районна избирателна комисия господин Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.
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Точка 5. Проект на решение за промяна в състав на РИК.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, в папката за
днешното заседание има проект на решение за промяна в състава на
РИК – Пловдив. Постъпила е молба от Георги Венциславов Гатев с
вх. № НС-1568 от 4 март 2021 г., в която той моли да бъде освободен
от длъжността член на РИК. Изтъква и основания, че съпругата му е
кандидат в кандидатска листа. Но основното е, че той самият моли да
бъде освободен.
Постъпило е предложение от политическа партия ГЕРБ за
назначаването на друг член на негово място. Това е Анастасия
Ангелова Маташева. Към предложението е приложена декларацияприложение № 23 о т. изборните книжа за 4 април и копие от
дипломата за висше образование на госпожа Маташева. Ето защо ви
предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6, във връзка с чл. 51, ал.
2, т. 1 от Изборния кодекс, да вземем решение, с което да се освободи
като член на РИК – 16-и изборен район – Пловдив Георги
Венциславов Гатев, със съответното ЕГН и да се анулира издаденото
му удостоверение, и да се назначи за член на РИК в 16-и изборен
район – Пловдив, Анастасия Ангелова Маташева със съответното
ЕГН и да й се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
доклада, чухте и предложението.
Процедура по гласуване проекта на решение за промяна в
състава на 16-и РИК.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Нямате друг доклад в тази точка?
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Номерът е 2172-НС.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Господин председател, моля в
дневния ред да бъде включена и точка за проект на решение за
разрешаване изборният ден на втория тур на 7 март в община Баните,
подвижна секция да започне в 6 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на госпожа Солакова.
Процедура по гласуване включването на нова точка 5, а
именно: разглеждането ни искане за удължаване на изборния ден,
като започне един час по-рано.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Първо по точка 5а ли ще докладвате решението? Заповядайте.
Точка 5а. Проект на решение за разрешаване на промяна в
часа на започване на гласуването в изборния ден.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по електронната
поща сме получили писмо от временно изпълняващия длъжността
кмет на община Баните, област Смолян, с което ни уведомява за
голям брой заявления, подадени за гласуване с подвижна кутия в
секция № 21-02-00017 в с. Баните и искане за разрешаване
гласуването в изборния ден да започне в 6 часа, съгласно чл. 229, ал.
6 от Изборния кодекс.
В писмото на кмета на общината отново има допусната
грешка, но тъй като сме уведомени от първия тур, ви предлагам
проект на решение за разрешаване изборния ден в посочената секция
да започне в 6 часа, на основание чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Виждате проекта на решение с
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проектен номер 4713. Има ли други предложения? Ако няма,
процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2173-МИ.
Минаваме към точка шеста: Доклади по административни
преписки. Заповядайте.
Точка 6. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
запитване, което сме получили от районна избирателна комисия в
Търговищки избирателен район във връзка с Решение 2159-НС от 2
март 2021 г. на Централната избирателна комисия относно
образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под
задължителна карантина или задължителна изолация, с оглед на
това, че на 31 март 2021 г. изтича срокът за подаване на заявления.
Запитването е свързано с препоръката на Централната избирателна
комисия ако консултациите не са проведени до този момент, да бъдат
проведени до 27 март 2021 г. при кмета на общината. Запитването е
ако няма постъпили достатъчен брой заявления и не са образувани
такива секции, а постъпят едва към дата 31 март, как следва да се
процедира.
Следва да стане ясно от нашето писмо до районна избирателна
комисия в Търговищки изборен район, въз основа на постъпили
запитвания от общини, че датата 27 март е препоръчителна и този
срок е инструктивен за провеждане на консултациите и в рамките на
правомощията на кмета на общината, и е въпрос по целесъобразност
дали ще ги проведе на 27-и, ако няма достатъчен брой заявления под
условие, или ще ги проведе след приключване на срока за подаване
на заявления, когато ще има яснота дали ще има необходимост от

13
образуване на подвижна секция за гласуване на п оставени под
карантина или под изолация.
В този смисъл срокът е 31-и за подаване на заявленията. Няма
пречка кметът на общината при липса на достатъчен брой към 27-и
да ги проведе след изтичането на срока и отчитането на необходимия
брой постъпили заявления.
Ако консултацията бъде проведена по-рано, това ще даде
възможност на секционната избирателна комисия да бъдат
подготвени, включително и във връзка с обучението да бъдат подобре подготвени, но те ще знаят, че само при условие, че са
подадени достатъчен брой заявления към 31 март 2021 г. те ще бъдат
назначени за членове на подвижната секция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте доклада на
госпожа Солакова, както и предложения проект на писмо. Процедура
по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, както това
запитване, така и следващото, което ще ви докладвам, отново от РИК
в 28-и изборен район – Търговищки, и двете писма бяха обсъдени на
работна група и предложението е отново на работната група.
Запитването от РИК – 28-и изборен район е по отношение на
съставите на секционните избирателни комисии в община
Търговище. Постъпили са всички документи от община Търговище
при липса на съгласие за назначаване на съставите на секционните
избирателни комисии на територията на общината. Тъй като не е
постигнато съгласие по отношение на секция за заемане на ръководна
длъжност в с. Разбойна, районната избирателна комисия е постъпило
отхвърлително решение. В този случай районната избирателна
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комисия приема, че няма решение за назначаване на секционните
избирателни комисии и следва да изпрати цялата документация в
Централната избирателна комисия. Въпросът е дали да бъде в
оригинал или сканирано нейно копие, включително и решенията на
районната избирателна комисия, свързани с разпределение на местата
на СИК на територията на община Търговище.
Проектът на писмото, отговорът е във вътрешната мрежа.
Предлагаме РИК – Търговище да ни изпрати копие от всички
решения на РИК, цитирани в писмото, свързани с разпределението на
местата в СИК на територията на община Търговище, заедно с
придружителното писмо, протокола от консултациите в общината
при кмета на община Търговище. Не се налага да ни изпращат
съставите, предложения за персонален състав на секционните
избирателни комисии. Изрично да уточним, че тези документи се
изпращат единствено и само по електронната поща на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението за писмо до РИК – Търговищки. Гледаме проектен
номер 5597.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължете.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от Столична община.
То е копие до Централната избирателна комисия, с вх. № НС077 от 5
март. Адресирано е до директора на Столична регионална здравна
инспекция, председателите на РИК на територията на Столична
община, копие до Централната избирателна комисия, кметовете на
райони в Столична община. Касае организацията на работата по
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предоставянето на списъците на желаещите за ваксинация от
предложените за членове на секционни избирателни комисии.
Както е видно от самото писмо, в този период от предишното,
което получихме, е извършена една стройна организация, при която
са изпратени 11 854 кратки текстови съобщения с информация за
възможността за заявяване на ваксинация до всички подадени о т.
партиите и коалициите желаещи за назначаване на членове на СИК.
В резултат от тази кампания до 20 часа на 4 март по съответните
канали е постъпила информация и е подадена такава към Столична
РЗИ, допълнително общо 961 лица, заявили желание за ваксинация.
Те изпращат този списък на Столична РЗИ и освен това предлагат
съответна електронна поща и телефон за връзка при уведомяването
на лицата за конкретните часове по график за ваксиниране.
Докладвам ви го за сведение, но си позволих малко поподробно, дотолкова, доколкото е важен въпросът за ваксинацията на
членовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Войнов, в административни преписки.
Точка 6. Доклади по административни преписки.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председателят.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-0162 от 1
март. Писмото е от държавна агенция „електронно управление“ и е
относно заявки на набори от данни, които да бъдат публикувани
приоритетно на портала за отворени данни на ДАЕУ в отворен
машинно четим формат.
От агенцията ни информират, че съгласно Закона за достъп до
обществената информация, ДАЕУ създава и поддържа портала за
отворени данни, а задължените субекти по ЗДОИ следва да
публикуват на портала в отворен формат информационните масиви и
ресурси, които поддържат достъпа, до които е свободен. В тази
връзка ни обръщат внимание, че ЦИК е задължен субект по ЗДОИ и
има разкрит профил на портала, където има публикувани данни,

16
които обаче не са актуални и следва да бъдат актуализирани.
Публикуването и актуализирането на наборите от данни следва да се
извършва от определено длъжностно лице.
Във връзка с гореизброеното, ви моля да определим
длъжностно лице по данни и да попълним приложената таблица с
идентифицирани набори от данни, както и да публикуваме
информацията на портала, като докладвам писмото за запознаване и
на следващо заседание по преценка на Централната избирателна
комисия да се определи длъжностно лице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
За запознаване, колеги, в момента.
Сега да минем към доклади по дела, жалби и сигнали.
Госпожо Иванова, заповядайте.
Точка 9. Доклади по дела, жалби и сигнали.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № НС-1074 от 4 март 2021 г. е постъпила в
копие до ЦИК жалба от К.
Г. – координатор на
политическа партия НФСБ срещу решение № 55-НС от 2 март 2021 г.
на Общинска избирателна комисия – Благоевград. Всъщност няма
никаква жалба, просто „жалба“ е „относно“ и господин Г. ни
пише, че: „в цитираното от мен решение на ОИК – Благоевград“ е
установил явна грешка.
В тази връзка аз извърших справка на интернет страницата на
Общинската избирателна комисия – Благоевград и установих, че с
Решение № 66-НС от 4 март 2021 г. по повод на постъпилата жалба
от господин Г., която е качена и в електронния публичен
регистър на жалбите и сигналите, колегите от РИК – Благоевград са
постановили това решение, с което са допуснали поправка на
техническата грешка, като едновременно с това са си коригирали и
друга техническа грешка в същото решение, поради което тази
жалба, имаща характер според мен по-скоро на сигнал, ви я
докладвам за сведение.
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Постъпила е и още една жалба по електронната поща, този път
с вх. № НСр-1073 от 4 март, отново в копие до ЦИК, отново от
господин К. Г., координатор на ПП „НФСБ“, този път
срещу Решение № 35-НС на РИК – Благоевград, за което се твърди
отново, че има явна грешка.
Аз щях да ви предложа да препратим тази жалба по
компетентност на колегите от РИК – Благоевград, с които се свърза
Те казаха, че такава жалба при тях не са получавали, но след като
прегледах решение № 35-НС от 2 март 2021 г., за което господин
Г. твърди, че в него се съдържа посочената техническа грешка,
установих, че това решение няма нищо общо с неговите твърдения,
че има такава техническа грешка. Това решение не касае нито ВМРО
– Българско национално движение, нито „Патриотична коалиция ВОЛЯ и НФСБ“. То се отнася до направеното предложение за
регистриране на кандидатската листа на партия „Възраждане“,
поради което и него ви предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Колегата
Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № НС15-72 от днешна дата е постъпила
една жалба срещу Решение 20-НС от 1 март 2021 г. на РИК –
Благоевград. Материали .те са качени в моя папка, днешно заседание.
Жалбата е от политическа партия „Атака“, представлявана от
председателя Волен Сидеров и с упълномощен представител Г. К. Тя
е съвсем кратка, бих казал, бланкетна. Казват, че в законно
установения срок обжалват решение на РИК – Благоевград, с което се
лишава политическа партия „Атака“ от представители в СИК –
Благоевград и искат отмяна на решението.
Жалбата ни е препратена от РИК – Благоевград, където е
входирана на вчерашна дата, тоест, в законно установения срок, но
като прегледах преписката установих, че няма пълномощно в полза
на Г. К.
от Волен Сидеров да представлява партия
„Атака“, а жалбата е от партия „Атака“.
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В самата преписка има пълномощно от Волен Сидеров, с
което упълномощава Г. К. да представлява коалиция от
партии „Обединени патриоти“.
Аз мисля, че трябва да изискаме да ни представят
пълномощно, защото жалбата от политическа партия „Атака“, да ни
представят пълномощно, че този, който е подал жалбата, а именно Г.
К., представлява тази партия. И тогава ще ви предложа
проект за решение. Това е засега. Докладвам ви го запознаване.
Може би да вземем протоколно решение да поискаме пълномощно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението, колеги. Има ли други предложение? Ако не, ще
подложа на гласуване предложението за изискване на допълнителни
документи, а именно, пълномощното на господин К.
, че
представлява партия „Атака“. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –
няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: В тази връзка, на същото място където е
жалбата, е постъпило едно становище с входящ номер НС1076, във
връзка с тази жалба. Становището е от З. Н. в качеството
си на пълномощник на коалиция от партии „Обединени патриоти“,
като тук е предложено и пълномощното, както и коалиционното
споразумение. Докладвам ви го и това за сведение, а когато
придобием всички документ и, ще ви докладвам и решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте доклада,
за момента за запознаване, след което вече ще продължим.
Уважаеми колеги, във връзка с необходимостта комисията по
обществената поръчка за компютърната обработка и издаването на
бюлетина да започне своята работа в 15 часа, прекъсвам заседанието,
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като давам почивка до 15.20 часа, когато ще продължи заседанието.
Прекъсваме.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна
комисия, в точка девета Доклади по дела, жалби и сигнали.
Връщаме, колегата Иванова, която поиска отново думата.
Точка 9. Доклади по дела, жалби и сигнали
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, връщам доклад, преписка с вх. №
НС1073. Както ви казах, това е жалба, подадена от координатора на
политическа партия НФСБ“ срещу Решение 35-НС на РИК 14. След
като извърших служебно справка на интернет страницата и видях
решението, установявам, че няма такава допусната грешка.
Твърдението е неточно, поради което ви я докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте доклада на
госпожа Иванова.
Друг доклада в тази точка? Нямате.
Колега Арнаудов, Вие имате ли готовност, или по-късно да
бъде включването Ви?
Минаваме към Доклади относно машинното гласуване.
Госпожо Йосифова, заповядайте.
Точка 7. Доклад относно машинно гласуване.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, в моя папка първо ще докладвам преписка с
вх. № ЦИК-066-78, с която Държавна агенция „Електронно
управление“ ни помоли да преместим срещата, която беше
предвидена за днес в 17 часа и се проведе в 11 часа с представители
на трите институции, които извършват удостоверяване на
съответствието на машините и с представители на изпълнителя.
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Също така във връзка и с тази среща предлагам да разгледаме
проект на писмо с № П-56-00, във връзка с необходимостта от
подпомагане на дейността на Централната избирателна комисия в
процеса по удостоверяване на съответствието на устройствата за
машинно гласуване. Предлагам да изпратим посоченото писмо към
Института по информационни и комуникационни технологии към
Българската академия на науките, с оглед привличането на
специалист, който има необходимите познания и опит в сферата.
Моля да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пак ще помоля да се разграничават
преписките. Всичко накуп не става. Първото беше: ще има ли среща в
17, или няма да има. Получили сме писмо от ДАЕУ. А ние какво
мислим по въпроса. Уведомени ли са другите? Неясно докладвахте.
Кажете: за последващо еди-какво си, примерно. Мисълта ми е като се
въведе една тема, тя да се свърши, а после да се мине към другата. Аз
нищо друго не казвам. А сега явно, след като онова вече е станало и
се казва просто: „За последващи факти, което е наистина факт, сега
минаваме писмото до БАН.“ Ето, това е.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, във връзка със забележката на
господин Чаушев, тъй като срещата, която беше планирана за 17 часа
днес, се проведе по-рано, по настояване и искане на Държавна
агенция „Електронно управление“, проведе се днес в 11 часа, моля за
последващо одобрение участие то на представители на Централната
избирателна комисия в тази среща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението за протоколно решение за последващо одобрение
участието на нашите колеги в срещата. Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: В тази връзка предлагам писмото до
директора на Института по информационни и комуникационни
технологии към Българската академия на науките, да се запознаете,
колеги, да го одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждате проекта
на писмо за привличането му към Централната избирателна комисия
и по-точно към работата във връзка с машинното гласуване.
Има ли други предложения? Ако не, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 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.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК 06677, получено е вчера писмо от изпълнителя „Сиела Норма“ във
връзка с дезинфектанта, който е одобрен от производителя на
машините. Това е етилов алкохол 75% етанол. Това е единственият
дезинфектант, който се използва безопасно върху повърхността на
компонентите, без да причинява каквито и да било дефекти.
Докладвам го за сведение.
Предлагам да се препрати писмото и до министъра на
здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да уточним сега, само за уточнение.
Изпълнителят ни казва, че счита този дезинфектант за най-добрия по
отношение на машините. Тук става въпрос кой го купува, за чия
сметка, кой ще го осигурява, как ще стига до около 9400 секции?
Какво правим? Те просто ни уведомяват, че считат, че това най-добре
ще запази машините, доколкото схванах. Кой го закупува, кой го
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разпространява, как ще стигне до секционните избирателни комисии
евентуално? Ако ще е за осигуряване, кой плаща?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, с оглед на поставените въпроси,
оттеглям доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имаме ли друг
доклад? Не.
Благодаря ви.
Минаваме към точка десета: доклади относно организацията
и провеждането на изборите извън страната. Госпожо Ганчева,
заповядайте.
Точка 10. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин
председател. Уважаеми колеги, под вх. № НС-22-521 и към този
номер господин С. М. ни пише: „Къде ще бъде
изборната секция?“. Успешно се е регистрирал. Предлагам да му
отговорим със стандартния отговор, че в срок до 13-и ще определим с
наше решение секциите и местата, където ще се гласува, да следи за
повече информация двете страници на ведомствата на Министерство
на външните работи и ЦИК. Да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване на предложението на
госпожа Ганчева.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-22-513 от 5 март
2021 г. от Мрежата на изборните доброволци в Австралия и Нова
Зеландия до господин Александър Андреев, с копие до
господин Д. И. – глобален координатор на Мрежата на
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изборни доброволци по света и господин Иван Кондов – постоянен
секретар на МВнР и ръководител на работната група „Избори“, ни е
поставен въпрос, който ще възпрепятства пренасянето на книжата в
случая, до Канбера в установени срок, както са ни посочени факти и
обстоятелства с оглед задължително карантиниране и COVID-19
тестове, когато комисиите пътува от Австралия до София. Излагат
аргументи, като се основават на чл. 286, ал. 3 от Изборния кодекс и
всъщност поставят въпрос, който ние вече сме поставили в ЦИК на
обсъждане. Поставени са от работна група „Избори“ с предходни
преписки. Включително и днес ние ги обсъждахме работно. Така че
към момента предлагам да приобщим към другите преписки и да
разгледаме въпроса, както днес се обединихме на работната група в
оперативен порядък на среща с представители на Министерство на
външните работи или самостоятелно в ЦИК, когато председателят
прецени, да вземем решение с оглед натовареността на комисията.
Докладвам вх. № НС22-515 от 5 март 2021 г. Господин
М. П., който си посочва ЕГН-то, казва, че е заявил онлайн в
Синсинати да гласува на 8 февруари. Неправилна информация от
ВАС. Нямаме потвърдените, нямаме сгрешените. Освен това ме
пращате да гласувам в Дупница. Оправете си кашата, за която сочи,
че взимаме заплати и да попитаме – цитира вицепремиер. Предлагам:
да извършим проверка и ако можем, да съдействаме на лицето, което
се е посочило като М. П., след проверката да предприемем
необходимите действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Може да продължите.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Получили сме отново, колеги, писмо
от госпожа Н. С. В копие са всички, включително господин
Димитър Иванов, генералният консул в Ню Йорк, работна група
„Избори“. Припомням, че тя беше направила предложения за
обединение за Бостън, Масачузетс. Ние поискахме становище от
Министерство на външните работи, съответно направихме тези
обединени от местата.
След това отново дойде писмо от госпожа С.
, което ние
разгледахме отново, защото тя сочеше, че едно от местата е
обединено не както са предложили доброволците, а ние сме го
извършили въз основа на предложението на Министерство на
външните работи. Сега очевидно е получила и отговор от
Министерство на външните работи по повод на нашето писмо, по
компетентност изпратено, като благодари и излага съображение, че е
много важна комуникацията между институциите. За сведение.
С вх. № НС-22-516 от 5 март към нас се обръщат госпожа М.
Я.-Д.,
координатор
на
секция
в
Питсбърг,
Пенсилвания. Изписването да бъде: Питсбърг, Пенсилвания,
изписването – да е Питсбърг. Да се консолидират заявленията за
следните секции, като името на секцията да остане наименование
Питсбърг, Пенсилвания. Предлагам - на Министерство на външните
работи за становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 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.
Продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. №
НС-04-01-92 от 5 март, което е отговор на Министерство на
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външните работи, работна група „Избори“ във връзка с наши писма, с
които Централната избирателна комисия беше сезирана във връзка с
предложения за наименование на секции. Ние ги препратихме. Става
въпрос за Канада. Уведомяват ни, че изпращат списък на
избирателните секции на територията на Канада, за разкриване на
които канадската страна е дала изрично разрешение във връзка с
произвеждане на изборите за народни представители - както са
изброени, са 11:
Във връзка с възникналата необходимост от промяна на
първоначалните заявени адреси на поисканите с нота две
допълнителни секции в района Монреал – Moнреал Кот де Неж и
Монреал-Бросар, очакваме официални отговори на канадската
страна.
В предварителен порядък неофициално посолството на Отава
е било уведомено, че съгласие предстои да бъде дадено за други две
секции, като се сочи, че нашата канадска мисия непрекъснато
поддържа контакти с българската общност.
Предлагам, колеги, към момента да извършим проверка с един
от нашите сътрудници дали има несъответствие, изписано с оглед
посочените имена и да го вземем предвид при предстоящото решение
по чл. 12.
Докладвам вх. № НС22-492. Питат ни защо на сайта на ЦИК
няма опцията да се подаде заявление за гласуване в чужбина в гр.
Копенхаген, Дания, същите изявления са вкарани в Копенхаген –
посолство. В секция в гр. Копенхаген се сочи, че има събрани над 60
заявления до вчерашна дата.
Колеги, аз считам, че заявителят си посочва мястото, където
желае да посочи, така че предлагам на господин С. Г. да
отговорим, че в списъка на потвърдените заявления се визуализират
местата така, както лицата са ги заявили. В случая има опция,
системата позволява за държава Дания, където и да е, да се подаде
заявление за гласуване извън страната и не се опосредява с
Копенхаген. В този смисъл да приемем отговор за лицето.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението за отговор. Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 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.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-491.
Госпожа А. сочи, че преди няколко дена се е опитала да се
регистрира в системата, но ЕГН-то й вече е регистрирано. Прилага и
снимка. Предлагам проверка обобщаване от съответната папка и след
резултат от проверката за обсъждане и предприемане на последващи
действия, с оглед проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 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.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-01-5,
индекс 1 от 4 март 2021 г., писмо, препратено от администрацията на
президента. Това е новополучено писмо. Припомням само, че имаше
преписка, ние отговорихме, с оглед и становище на компетентна
институция, но повторно е писала заявителката, включително за
администрацията на президента. Моля да се запознаете. Цялата
преписка е във вътрешната мрежа. Ние днес в работната група го
обсъдихме и предлагаме да се удовлетвори искането по изключение
на заявителката, като предприемем необходимите действия по
удовлетворяване на искането, отговорим на заявителката, естествено,
с копие до администрацията на президента, че принципно сега го
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правим като изключение, с оглед изложените съображения и
неколкократно и да им обърнем внимание на становището от
компетентната институция отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Има ли други предложения, колеги?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Заявлението да се вземе предвид,
когато определяме местата за гласуване извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 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.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И писмо до изпълнителя, с оглед
предходното решение предлагам за предприемане на действията по
изпълнение на протоколното решение на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 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.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще ви докладвам анблок две
писма и ще предложа да ги изпратим по компетентност, съобразно
изложеното в тях. Те са от господин Панайотов и госпожа Р.
К., с входящи номера НС-22-489 и НС-22-470. Предлагам с
оглед на въпросите – на Министерство на външните работи за
действие по компетентност и отговори.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 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.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Писмо с вх. № НС-22-472 от 4 март.
Питат ни дали съпорт е фалшив имейл. Предлагам за сведение
писмото.
Вх. № НС-22-473, вх. № НС-22-471, вх. № НС-22-488, с оглед
на изложените въпроси, във връзка с това, че заявителите са се
опитали да се регистрират със заявления за гласуване извън страната,
а вече са установили, че има регистрирани с техните ЕГН-та.
Предлагам за проверка и след обобщаване в папката и след анализ и
резултат от проверката ЦИК да реши да предприеме няма какви
действия. Предлагам анблок за проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Вх. № НС-22-479. Сочи се, че лицето
се е регистрирало в сайта чрез нашия сайт за гласуване в
Нидерландия, Маастрихт и ще се радва, ако му отговорим дали
регистрацията е успешна и къде ще бъде точно секцията. Предлагам
да отговорим на лицето, че списъците с потвърдени и съответно
непотвърдени заявления се визуализират на съответното място в
нашата страница. С решение ще определим местата, да следи за
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повече информация страниците на двете ведомства Министерство на
външните работи и ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване предложението на докладчика.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Последния ми доклад като свързани
преписки, колеги, докладвам: НС-01-6 от 4 март 2021 г. От
администрацията на президента са ни препратили писмото на
госпожа
Д.
М.,
българка,
живееща
в
Германия.
Припомням, то беше докладвано вчера, мисля, на заседание. Ние
приехме да изпратим на проверка, с оглед на изложеното в него.
Сочи, че се е опитала да се регистрира. Опитала се е да се свърже с
ЦИК, но не получава отговор. Моли за съдействие да упражни
правото на глас. По електронен път на 2 март подава заявление
заедно със своя съпруг. След точно попълване на личните им данни и
на двамата заявленията не са приети поради вече направена
регистрация със същите ЕГН-та.
Единственото, което мога да предложа към момента по тази
преписка е да изчакаме резултата от проверката, след което да
обсъдим и да видим какви действия, с оглед съдействие на госпожа
М., бихме предприели - такава, каквато ни е практиката по
отношение на всички питания от подобен род.
Това писмо обаче очевидно е разгледано от работна група
„Избори“ в Министерство на външните работи. Ние сме получили
едно писмо от тях с изразено становище, подписано от Иван Кондов.
Към момента, колеги, ще ви го предложа за запознаване и няма да
правя предложение по него. Предлагам след като се запознаем,
евентуално ако председателят прецени, работна среща, с оглед на
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становището и питанията, които има Министерство на външните
работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, за
запознаване в момента, след което вече за преценка за обсъждане в
рамките и на работна група, и на работна среща.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, имам две писма в рамките на тази точка
Докладвам ви писмо с вх. № НС-2-519 от 5 март 2021 г. Госпожа
Колева заявява, че се е записала да гласува в Белгия, гр. Шарлероа:
„Не мога да намеря адреса, на който трябва да отида да гласува. Ако
може да ми пратите точния адрес.“
В отговора, който съм подготвил, препращаме госпожа Колева
към рубриката „Въпроси и отговори“, където се съдържа отговор на
въпроса. Ще бъдат публикувани 18 дни преди изборите, съответно на
страницата на Министерство на външните работи точните
избирателни списъци и списъците на избирателните секции извън
страната, както и на страницата на съответното ДКП.
Благодаря. Моля за гласуване на отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на господин Николов. Процедура по гласуване на
отговора.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Второто
писмо
всъщност
представлява един сигнал от госпожа Емилия Кънева чрез адвокат
който е упълномощила. Госпожа Кънева заявява, че на 25 февруари в
качеството си на български гражданин, който пребивава във
Великото херцогство Люксембург е направила опит да се регистрира
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през интернет страницата на ЦИК, но системата я е уведомила, че
вече има лице, което е регистрирано в избирателна секция извън
страната. след това на 2 март отново е направен същият опит, също
неуспешен, на 4 март отново. С оглед на обстоятелството, че всички
тези опити за регистрация през интернет страницата са били
неуспешни, възниква основателни съмнения за злоупотреба с лични
данни.
Предлагам в този случай да изпратим писмото за проверка на
сигнала за проверка на партньора, след което да уведомим госпожа
Кънева за резултата от проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението: протоколно решение... Прекъсвам гласуването.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Натрупаха се тези, които вече, според мен,
са доста – около 15-20. Предлагам „Информационно обслужване“ да
ни върне отговор заедно с останалите, разбира се, но ние ще имаме
специална среща, предполагам, кога за пръв път е използвано това
ЕГН – ден, час, минута, секунда. Отговорът да присъства кога за пръв
път е използвано това ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Приемам предложението. Ще го
направя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да бъде
включено, изпълнителят да посочи кога за пръв път е използвано
съответното ЕГН.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов,
Паскал
Бояджийски,
Севинч
Солакова,
Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
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Имате ли друг доклад? Нямате друг доклад.
Връщаме се към машинното гласуване. Госпожо Йосифова.
Точка 7. Доклад относно машинно гласуване.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Пропуснах, колеги. С оглед проведената
среща днес в Държавна агенция „Електронно управление“ и с оглед
поставеното предложение за укоряване на комуникацията между
трите институции, изпълнителя „Сиела Норма“ АД, в процеса по
удостоверяване на съответствието на устройствата за машинно
гласуване, предлагам да приемем протоколно решение, с което
комуникацията между трите институции: Държавна агенция
„Електронно управление“, Българския институт по метрология,
Българския институт по стандартизация и изпълнителя да се
осъществява по електронната поща, с копие на цялата информация
към Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Комуникацията и
с ЦИК, като ЦИК бъде слагана навсякъде. Чухте предложението.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не е информация. С всички приложени
документи. Аз не го чух.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да бъде
уточнено, че с всички информации и документи, които да бъдат
изпращани на вниманието и на Централната избирателна комисия.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не „и на вниманието“, задължително ви на
Централната избирателна комисия. Никакво внимание няма тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря за
редакцията, правилно.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Госпожо Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, във връзка с приетото
протоколно решение предлагам да се изпрати писмо до трите
институции и до „Сиела Норма“, с което ги уведомяваме за взетото
протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Добре.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Друго нямате.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, към тази точка докладвам с вх. № ЦИК-06т6-79 от 5 март 2021 г. писмо, искане за демонстрация на машина за
гласуване, което е пристигнало от господин Т. Х.,
водещ на предаването „Студио Х“, Телевизия 7/8. В писмото се
изтъква, че има голям брой запитвания, които се отправят към
предаването относно гласуването с машини. С цел запознаване на
избирателите с този начин на гласуване биха искали представител на
фирмата изпълнител да направи на живо демонстрация на
гласуването в предаването „Студио Х“. В копие на писмото е
колегата Димитров и госпожа Йосифова.
Предлагам да обсъдим това искане на работна група, след като
го разгледаме подробно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да се
запознаете с писмото и в работна група да бъде обсъдено искането.
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Минаваме към точка осма Разяснителна кампания. Госпожо
Стефанова, заповядайте.
Точка 8. Доклад относно разяснителна кампания.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИКНС-25-14 от 4 март сме получили предложение от Дарик радио за
сключване на договор за разяснителна кампания за излъчване на
клиповете по разяснителна кампания. Предлагам го за запознаване и
за обсъждане в работна група.
Във вътрешна мрежа в моя папка е публикуван изработеният
клип № 4. Моля да се запознаете с него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имате ли
забележки?
Колеги, прекъсваме заседанието.
(Почивка.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към
точка Отговори по въпроси на гражданите. Господин Николов.
Точка 13. Отговори по въпроси на граждани.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моя
папка може да видите писмо с вх. № НС-22-496 от 4 март 2021 г.
Госпожа Робер казва, че току-що се е преместила на нов адрес. Все
още няма нов настоящ адрес, където да гласува. „Къде трябва да
гласувам? – пита по.-точно. - Може ли на новия настоящ адрес, или
трябва на стария и постоянния?“
В отговора, който съм приготвил и който може да видите в
моя папка, уточнявам, че: „Може да гласувате в секцията по новия си
настоящ адрес – „по новия Ви настоящ адрес“ би трябвало да бъде, ако се регистрирате на този адрес и подадете в съответната общинска
администрация заявление за писване в избирателния списък по
настоящ адрес Приложение 12, не по-късно от 20 март 2021 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложения текст на отговор. Има ли други предложения? Ако не,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващото питане е написано на
пишеща машина с вх. № НС-22-520 от 5 март2021 г. Към нас се
обръща семейство Вичеви: Росица Вичева на 90 години и Милчо
Вичев на 92. Заявяват в писмото си, че живеят в гр. Свищов. Желаят
да помолят за посещение на мобилната избирателна секция в
жилището им. Нямат достъп до заявленията за гласуване с подвижна
избирателна кутия. Също така очакват отговор как да гласуват от
жилището си.
Отговорът, който съм подготвил, уточняваме, че за да
гласуват в изборите за народни представители на 4 април с подвижна
избирателна кутия следва да подадат заявление 14 от изборните
книжа, от което ви прилагам и изпращаме 2 броя към настоящото,
тъй като те живеят в жилището си.
Заявленията се по дават в общинската администрация –
Свищов в срок до 20 март 2021 г. включително, и последно: „имате
право да гласувате с подвижна избирателна кутия, ако докажете
трайни увреждания, които не ви позволяват да гласувате в изборни
помещение, за което трябва да приложите към заявлението копие от
документа от ТЕЛК/НЕЛК и медицинска епикриза“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Виждате
подготвения отговор от господин Николов.
Има ли други предложения? Ако няма, процедура по
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
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Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващите три въпроса са
идентични и касаят хипотези, при които гражданите заявяват, че в
изборния ден ще бъдат в населено място, където е нито настоящият
им, нито постоянният им адрес. Дори на първо място, господин
Вълчев с писмо с вх. № НС-22-487 от 4 март заявява: „Каква е
процедурата да бъда отписан от избирателните списъци по
постоянния адрес и да бъде вписан в тези на Павел баня, за да м га да
упражня правото си на глас? Предварително благодаря.“ На 4 април
ще бъде на лечение в Павел баня. Предлагам да препратим господин
Вълчев към рубриката „Въпроси и отговори“, въпрос 16,
Тъй като въпрос 16 принципно изключва възможността за
гласуване в населено място, където лицето няма нито настоящ, нито
постоянен адрес, а гражданинът заявява, че ще бъде на лечение в
Павел баня, предлагам да добави още, че в случай, че сте настанен в
лечебно заведение към 4 април 2021 г., ще може да упражните
правото си на глас в секция, образувана в лечебното заведение, ако са
налице не по-малко от 10 избиратели, ако има образувана
избирателна секция.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на господин Николов заедно с допълненията.
Има ли други предложения? Ако няма, моля, пржоц по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов,
Паскал
Бояджийски,
Севинч
Солакова,
Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предпоследният въпрос е от същата
тематика, само че гражданинът, госпожа В. заявява: „Разгледах
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секция „Въпроси и отговори“ за предстоящите избори, но не намерих
информацията, която ме интересува, а именно, какво е необходимо да
се направи, за да се гласува в друго населено място, което е различно
от постоянния и настоящия ми адрес. Поради лечение лицето ще е в
София.
Ние вече на рубриката имаме отговор по този въпрос. Ето
защо до госпожа В.
е приготвено писмо: „Уведомяваме Ви, че
информацията се съдържа в отговора на въпрос 16“, но тъй като
лицето ще бъде отново на лечение в София, а не по адреса си на
местоживеене и постоянен адрес, както е написано, също предлагам
да добавим, че ще може да гласува в лечебното заведение, ако е
образувана избирателна секция и се намира в избирателна секция.
Същия текст предлагам.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на господин Николов. Има ли други
предложения? Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов,
Паскал
Бояджийски,
Севинч
Солакова,
Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Други въпроси, господин Николов?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последният въпрос е отново за същия
проблем, само че госпожа Стойкова, с вх. № НС-478 от 4 март
уточнява, че вече се е опитала да се запише за гласуване в кметството
във Видин за гласуване, тъй като се е опитала да си промени
настоящия адрес във Видин. Тя се намира там във връзка с грижа за
възрастната си майка. От там обаче са отказали да й впишат нов
настоящ адрес в гр. Видин, тъй като не притежава нотариален акт.
Да представя отговора накратко: „Уведомяваме Ви, че може
да гласувате по настоящ адрес, ако имате актуален такъв и сте подали
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заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес не
по-късно от 20 март.“
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Моля, процедура по гласуване с
направените корекции.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 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.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последен въпрос, който е определен
като заявление за достъп до обществена информация от госпожа
А.
Б.
Вчера
дискутирахме
този
въпрос,
колеги.
Познавате искането. То е с вх. № ЦИК-16-6 от 22 февруари 2021 г.
Може да го видите във вчерашна папка. Предлагам да отговорим на
госпожа Б. с отговора, който е вписан в моя папка:
„Уведомяваме Ви, че информация по поставените от вас въпроси – те
са 8, както каза и вчера – се съдържа на интернет страницата на ЦИК,
секция „За нас“, рубрика „Бюджет на ЦИК“.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 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.
Господин Николов, нямате друг доклад.
Господин Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ
ДЖЕРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстващ.

39
Уважаеми колеги, вх. № НС-22-484 от 04.03.2021 г.
Постъпило е питане от госпожа И. Н., с което ни казва:
„Преди няколко седмици се регистрирах в цик.бг да гласувам в
посолството в Копенхаген. Впоследствие ще съм в България на 4
април. Как мога да променя регистрацията си, за да гласувам в
България?“
Подготвил съм кратък отговор на госпожа Н., в моята
папка от днес може да го видите, - че отговора на поставения от нея
въпрос може да намери на интернет страницата на Централната
избирателна комисия в рубрика „Избори за Народно събрание 2021“,
подрубрика „Въпроси и отговори“, под № 11. Там е отговорът на
поставения от нея въпрос. Моля да го погледнете и ако нямате
възражения и допълнения, да го гласуваме и изпратим на госпожа
Н.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за отговор. Има ли други предложения? Моля,
процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 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.
Друг?
МИРОСЛАВ
ДЖЕРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстваща.
Уважаеми колеги, вх. № НС-22-485 от 04.03.2021 г. Писмо,
изпратено от госпожа Р. Х.: „Съпругът ми живее в я от пет
години и пет месеца. Той е с право на постоянно пребиваване.“
Посочва номер и ни пита има ли право да гласува и как.
Предлагам да отговорим на госпожа Х. кратко и ясно с
отговор, че на страницата на Централната избирателна комисия в
рубрика „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021“, подрубрика
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„Въпроси и отговори“ под № 8 може да намери отговор на така
поставения от нея въпрос. Моля да погледнете отговора ми в моята
папка от днес и ако нямате възражения и допълнения, да гласуване
изпращането на същия.
Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на господин Джеров.
Има ли други предложения? Не виждам. Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 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.
Имате ли други, господин Джеров?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да, последното питане. Благодаря Ви,
госпожо председателстваща.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-22-517 от 5 март
2021 г., въпрос от господин А. Г., в който ни казва:
„Подал съм заявление за гласуване в чужбина в началото на месец
февруари. Направих справка в избирателните списъци на ГРАО и има
грешка. Там е посочено, че ще гласувам на постоянния ми адрес, а то
не е така. Има ли повод за притеснение?
Предлагам да отговорим на господин Г. Писмото е в
моята папка от днес, със следния текст. Уведомяваме го, че ако не ако
е вписан в избирателния списък за гласуване извън страната, не покъсно от 18 дни пред изборния ден, което означава 16 март 2021 г.,
ще бъде заличен от избирателните списъци за гласуване в Република
България. Писмото е свързано с текста на чл. 31, ал. 2 от Изборния
кодекс. Това е предложението ми за писмо до господин Г.
като отговор.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението до господин Георгиев.
Има ли други предложения? Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 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.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
правя процедурно предложение да го качим в рубриката „Въпроси и
отговори“, тъй като има доста такива въпроси.
Има ли други предложения? Моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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.
Друг доклад имате ли, господин Джеров?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря Ви.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
току-що с вх. № НС-00-185 от 5 март получихме всички кандидатски
листи. Да бъдат предоставени за проверка.
Моля за протоколно решение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме с госпожа Йосифова във Въпроси на
гражданите.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-22434 от госпожа М. В., която живее в Германия. Подала е
онлайн заявление за гласуване извън страната на 10 февруари и
тогава е установила, че личната й карта изтича на 25 февруари.
Междувременно си запазва час в консулството за издаване на нов
документ за самоличност и се интересува как да се възползва от
правото си на глас на 4 април. След като я прехвърлят от консулство
на консулство, определили са й час през август месец за разглеждане
на документите. Тя прилага и цялата кореспонденция с консулствата,
като в единия от отговорите е посочено, че българските граждани с
лични документи, чийто срок на валидност е изтекъл или изтича в
период след 13 март, имат прав да гласуват на парламентарните
избори на 4 април и се позовават на нашето решение.
В тази връзка съм подготвила отговор с № 55-19. Моля да се
запознаете с него. Той е базиран на нашето Решение 2122.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колега Йосифова, продължете.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-22439 от госпожа Д. Б. Пита ни дали има нови методически
указания, качени ли са някъде.
Подготвила съм отговор с проектен номер 55-20, че все още не
сме приели методически указания за прилагане на Изборния кодекс и
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че своевременно публикуваме актуална информация на нашата
интернет страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението за отговор. Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-22480 от 4 март на К. В., който ни информира, че
семестриално завършил магистър, но пропуснал една година, тоест
студентската му книжка е заверена преди една година. Пита дали има
право да гласува в града, в който се обучава. Има различен друг
постоянен адрес. Има ли проблем с това, че заверката е стара и може
ли да помоли университета да му издадат някакъв документ?
След справка с чл. 241, ал. 1 на Изборния кодекс, в който в
точка 2 се изисква надлежно заверена за съответния семестър
студентска книжка, аз смятам, че не са изпълнени условията от
фактическия състав на чл. 241, за да може лицето да упражни правото
си на глас в града, в който се обучава, поради което предлагам, не
съм изготвила проект на писмо, но предлагам да му отговорим в този
смисъл. Той е завършил семестриално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Имате
предложението да му се отговори, че няма право да гласува на
мястото, където е университетът, ако е различно от постоянния му
адрес.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
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Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Благодаря.
Господин Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.
Уважаеми колеги, писмо с вх. № 22-481 от 4 март 2021 г. –
предлагам за сведение. Подателят Х. П. е изпратил само
линк към нашия сайт.
Писмо НС-22-356-1 от 2 март 2021 г. от госпожа С.
Б. Вече отговорихме подробно на всички въпроси. Задава въпрос
защо пък сега е задължителен избор на място. На този въпрос не е
отговорено. Предлагам – за сведение.
П. Д., вх. № НС-22-377 от 25 февруари 2021 г.
Имал проблем с ЕГН. Предлагам да се изпрати за проверка. Същото е
в пакет с С-22-469 от 4 март 2021 г. по отношение на Н.
Н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на протоколно решение за изпращане за проверка.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може би ставам досаден, но проблемът с
ЕГН-тата е много съществен – кой как използва чужди ЕГН-та.
Затова трябва да има подробни проверки. Предлагам за проверка, ако
са подобни на случая на господин Николов, да се пише часът кога за
пръв път е използвано ЕГН-то, за да можем при анализ да види как
върви процесът на първо въвеждане, второ въвеждане, трето
въвеждане. Това е идеята ми, просто да се съгласува писмото на
господин Николов. Проблемът с ЕГН-тата е много сериозен.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Напълно споделям предложенията
на колегата и като се изпраща за проверка, да се поиска да ни се
предостави информация кога за пръв път е използвано то ва ЕГН,
дата и час и вече ще се види дали става въпрос за повторно вкарване
от самото лице, или пък някой друг е вкарал това ЕГН. Но това са,
колеги, моите предложения по този въпрос.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, прекъсваме гласуването, което бях обявил. Сега обявявам
гласуване на направеното предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Продължавам с докладите.
Две
писма
от
господин
И.
Д.
М.
Те
са
с едно и също съдържание. Две са, защото господинът иска да получи
обратна връзка, а от МВнР не е получил такава и подозирам, че желае
някой да му обърне внимание и наистина да отговорим на въпрос,
който той поставя. Вх. № НС-22-466 от 4 март 2021 г. Той ни казва
така: регистрирал се е, за да гласува в Мюнхен, обаче решил, че
трябва да си промени от една секция в друга. Освен това, отникъде не
е получил информация на имейла си дали регистрацията му е
успешна и освен това трябва да има, според него, такава обратна
връзка.
В началото мислех да ви го предложа за сведение, но си
мисля, че е до бре да се отговори в следния дух: първо, да му се каже,
че може да гласува във всяка удобна секция в Мюнхен; второ, че
справка за резултата от регистрацията си може да направи в списъка
на потвърдените или на отказаните регистрации на страницата на
ЦИК; трето, че изборните секции извън страната ще се образуват не
по-късно от 16 март 2021 г. и да следи страницата на ЦИК или на
съответното консулство или на Министерство на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина
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Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря Ви.
Колеги, последният ми доклад е НС-15-71 от 5 март 2021 г.
Това е от районната избирателна комисия 16 – Пловдив. Имат
предложение пред вратата на изборното помещение да имало
телефон за връзка с РЗИ. Предлагам го към групата, която ще прави
методическите указания. Сега няма смисъл да го обсъждаме.
Господин Бояджийски, имате ли друг доклад?
Госпожо Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, понеже възникна едно
предложение във връзка с докладваното от мен писмо на госпожа
М. В. и цитираната кореспонденция с консулството в
Германия, предлагам да изпратим до Министерство на външните
работи писмо, в което те да информират всички дипломатически и
консулски представителства в чужбина за гласуването на български
граждани в чужбина с изтекли документи за самоличност, като се
обърне внимание на приетото от нас Решение № 2122-НС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проблемът тук е друг от госпожа В.,
доколкото аз го схванаха. Проблемът е, че гражданин иска да си
подени документите и в ДКП-тата изглежда създават затруднени да
регистрират заявления за подмяна на документите. Нали така
пишеше госпожата? Късно, час, то не е ли същото? И става въпрос
точно при подаване на документи, както и по закон, за подмяна на
документи, съответно своевременно да се издават съответните
удостоверения, че човекът си е подал документите и да му го връчат
в ръка. А оставяме настрана въпроса тук в случая, че в COVID-19 има
определен тип срокове, дори и с нашето решение, което, според мен,
да не влизам там, които могат просто с документ да си гласуват. Но
това не променя нещата нашите дипломатически консулства да им
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издават своевременно документите поне че са си пуснали
документите за подмяна. От една страна ние хем ги ограничавам, а
после и не им даваме възможност да си изкарат и удостоверения!
Някак си става май множко.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Въпросът е ние да сме сигурни, че сме
обърнали внимание на Министерство на външните работи, те да
дадат указания на ръководителите на ДКП-тата да информират
нашите съграждани с актуална информация, съобразно решението на
ЦИК. Не да цитират стари разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да гласуваме
допълнението към писмото. Процедура по гласуване. То е направо
отделно писмо към Министерство на външните работи.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и
Таня Цанева); против – няма.
Друг доклад имате ли?
Госпожо Стойчева, ще докладвате ли?
Връщаме към точка девета: Доклади по дела, жали и сигнали.
Госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам с вх. №
НС-10-78 от 5 март 20221 г. постъпила жалба от партия „Има такъв
народ“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов чрез
пълномощника
В.
Д.
В.
срещу
Решение
№
74НС от 2 март 2021 г. на районна избирателна комисия – 26-и изборен
район Софийски, потвърдено с Решение на Централната избирателна
комисия № 2169-НС от 4 март 2021 г.
Мотивите за оспорване на решението на РИК 26-и Софийски
са добре известни на комисията от проведеното вчера заседание, като
в допълнение и като аргументи в подкрепа на твърдението за
неправилността на обжалваното решение на РИК в жалбата са
посочени приети решения в същия смисъл, за преподреждане състава
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на листата на партия „Има такъв народ“. Само за сведение на
колегите, още няколко изборни района.
Предлагам да изпратим до РИК 26-и изборен район Софийски
писмо, с което да изпрати постъпилата жалба със съответното
приложение. Писмото е в моята папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението да бъде изпратена до РИК 26, след
което тя вече да администрира, съгласно тяхното решение.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, пропуснах: на
работна група получихме от Печатницата на БНБ искане за
потвърждение на лицата, които са упълномощени от името на
общинската избирателна комисия – Баните, да получат бюлетините за
втория тур на 7 март.
Изпратихме писмо, публикувано е във вътрешната мрежа, с
изх. № ЧМИ-26-6 от 5 март. Потвърждаваме: председател и
заместник-председател са упълномощените лица да получат
бюлетините. Моля за последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Гласуваме протоколно решение за последващо
одобрение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви до
министъра на финансите да изпратим писмо с приложение копие от
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Решение № 2165 от 4 март заедно с техническите характеристики с
уточнението, че те не се публикуват и не се оповестява Проектът на
писмо е във вътрешна мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате във вътрешната мрежа проекта на писмо. Процедура
по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме в оригинал
командировъчна заповед от община Мъглиж, представител на
общинска администрация. Предлагам ви с писмо да върнем
оформено командировъчно по заповед № К-11 от 26 февруари 2021 г.
Моля да гласуваме проекта за писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с предстоящата
процедура за възлагане на отпечатването на бюлетините, в ЦИК с
вх. № НС-26-9 от 5 март 2021 г. е постъпило писмо от Печатницата
на БНБ до Министерството на финансите с копие до нас.
Уведомяват ни, че Печатницата на БНБ ще използва като
подизпълнител Печатница „Демакс“ АД и прилагат разпределението
на производството на бюлетини по изборни райони. Докладвам ви го
за сведение и запознаване.
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Докладвам ви по наше писмо от 1 март 2021 г. до областните
управители с искане да предоставят информация в ексел формат
попълнена частта от обща таблица за общ брой секции, общ брой
избиратели и предложение на съответния областен управител за
тираж на бюлетините. Държа да ви уведомя – обобщената справка е
във вътрешната мрежа. Тъй като са по-малко, държа да изброя
областите, от които сме получили отговор. Срокът беше 4 март.
Мисля, че това е един тест за бързината, с която реагират областните
управители в кратките срокове, които всички имаме в изборния
процес. Броят на избирателите е ясен по предварителните списъци по
изборни райони.
От 1 март до днес отговори сме получили от областния
управител на Благоевград, Велико Търново, Кърджали, Кюстендил,
Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Сливен.
Разбира се, получихме в срок отговор и от министъра на външните
работи. Тъжна статистика. Сроковете са кратки еднакво за всички
нас. Мисля, че имаше достатъчно време да реагират.
Докладвам ви за сведение три писма, които са свързани с
отваряне на запечатани помещения след първи тур за прибиране на
изборните книжа и материали от частичните избори на 28 февруари
от община Баните, от община Мъглиж и от община Крумовград.
Приложени са всички необходими документи във връзка с нашето
писмо. Докладвам ви ги за сведение.
Докладвам ви за сведение писмо от заместник-областния
управител на Плевен. Информират ни за предприетите действия във
връзка с ваксинирането на членовете на секционните избирателни
комисии. С оглед на преди това прието протоколно решение ще се
провери, ако не е изпратено до Министерството на здравеопазването,
ще бъде изпратена тази информация на Централната избирателна
комисия, тя е за сведение.
Във връзка с решението на Централната избирателна комисия
относно реда за гласуване на карантинирани и поставени под
изолация, кметът на община Кнежа информира Регионалната здравна
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инспекция с копие до Централната избирателна комисия и други
органи и институции за предприетите действия във връзка с
подаването на заявления от лицата за образуване на подвижна
секция. За сведение на Централната избирателна комисия.
Колеги, получили сме едно писмо по електронната поща от
председателя на РИК – Благоевград, във връзка с прилагане на т. 9 от
Решение № 1991 относно определяне на възнагражденията. В т. 9 ние
уреждаме възможността за изплащане на пътни разходи на лицата,
чийто постоянен и настоящ адрес е извън населеното място по
седалището на Районната избирателна комисия. Поставят въпроси,
свързани с конкретен размер на изплащане на въпросните разходи и
дали тези суми следва да са елемент на възнаграждението и предмет
ли са на осигурителното и данъчното законодателство?
С оглед на това, че възнагражденията се изпращат от
Областната администрация, а въпросите до Районната избирателна
комисия са поставени от счетоводството на Областна администрация,
аз ви предлагам да препратим писмото на Администрацията на
Министерския съвет с копие до РИК – Благоевград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване изпращането.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като имаме получена
информация за упълномощени представители от общините и ОИКовете за получаване на бюлетините, в тази връзка само ви
информирам, че всички бюлетини по график са предадени на
упълномощени и оправомощени представители за гласуване във
втория тур на частичните избори на 7 март тази година.
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Докладвам ви за запознаване писмо от Районна избирателна
комисия в 26 изборен район с искане за разрешение за изработване на
допълнителни 10 броя печати. За работна група за разглеждане и
съответно предложение на по-следващо заседание на Централната
избирателна комисия.
Докладвам ви писмо от заместник-председател на Общински
съвет – Дупница, във връзка с постъпили при тях запитвания от
общински съветници, които са регистрирани в кандидатски листи –
дали тези лица могат да участват в работата на Общинския съвет в
периода на предизборна кампания, или трябва да ползват отпуск и да
не вземат участие в заседанията на Общинския съвет и неговите
комисии. Предлагам ви да изпратим отговор в смисъла, в който
гласувахме вчера, както и да преценим дали да не оформим съответен
въпрос в рубрика „Въпроси и отговори“. Засега ви предлагам само
отговор до заместник-председателя на Общинския съвет в Дупница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението за отговор до председателя на Общинския съвет в
Дупница.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви, че от община
Якоруда също сме получили информация във връзка със справката за
брой секции и брой избиратели, включително и предложение за
съответната община. Само за сведение. Разбрахме се, че обобщените
справки ще бъдат изготвени въз основа на предложенията на
областните управители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нямате за
момента друг доклад.
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Преди да преминем към точка 11, господин Димитров, ще
отложим точка 12 с оглед проверката, която се извършва по
отношение на кандидатите.
Преди да преминем към другите две точки, давам почивка до
18,00 ч., след което ще продължим с промените в изборните книги и
точка „Разни“.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
продължаваме заседанието.
Колега Войнов, в точка 11 отлагаме доклада?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Отлагаме го, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Преминаваме към четиринадесета точка. Колегата Николов.
Точка 14. Разни.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НР-06-8 от 5 март 2021 г. ви
докладвам писмо, пристигнало от община Долни Дъбник относно
предаване за съхранение на ценни документи, в произведения през
2015 г. национален референдум. Приложени към писмото са
заповедта на кмета за отваряне на запечатаното помещение, също
така протоколът, който е съставен във връзка с отварянето на
помещението. Разбира се, приемо-предавателен протокол между
общината и съответно представителите на поддръжка „Архив“.
Докладвам това писмо за сведение. Отбелязано е изрично, че
след затваряне на помещението е запечатано според изискванията на
Решение № 1244.
На второ място докладвам от Столична община, район
„Люлин“, с вх. № МИ-07-2 от 5 март 2021 г. също аналогично писмо
относно заповед на кмета на района, с което е назначил комисия за
отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и
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материали. Причината за отварянето е: да се отвори запечатаното
помещение, намиращо се в архива, в което се съхранява останалият
резерв на бюлетини за проведените през 2019 г. избори за общински
съветници, да се изготви протокол, съдържащ опис на унищожени
бюлетини. За резултатите да се уведоми Централната избирателна
комисия.
Съставен е протокол, имаме опис на унищожени бюлетини,
така че докладвам и този въпрос за сведение.
И трето, в моя папка за днешното заседание можете да видите
рубриката „Важни крайни срокове“ от 9 март до 14 март
включително. Тя включва няколко мероприятия.
Ще помоля за протоколно решение, с което да се утвърдят
тези текстове. Те са от Хронограмата. Съответно в понеделник
сутринта, след като изтече последният краен срок според рубриката –
7 март, да бъдат поставени на 8 март. Обхващат периода до 14 март.
Предлагам към 13 март да добавим и мероприятието с краен
срок 13 март – 87 по Хронограмата, а именно „ЦИК определя местата
в държавите, в които ще се образуват секции извън страната“, както и
прилежащото му 86. И двете мероприятия са с крайна дата 13 март.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Дали да не сложим и датата
16 март? Защото е важна с оглед адресите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще бъде
добавена и датата 7 март.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 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.
Колегата Войнов.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-03-32 от
1 март. Писмото е АМС и с него ни препращат по компетентност
писмо от Д. Б. Госпожа Б. за пореден път настоява
контролните разписки от машинното гласуване да се разпределят по
кандидатски листи и да се броят гласовете, подадени за всяка
кандидатска листа от контролните разписки.
Миналата седмица изпратихме писмо на Д. Б.
относно поставения въпрос, поради което докладвам сегашното
писмо за сведение.
И още един доклад. Докладвам ви писмо с вх. № НС-22-433 от
1 март. Писмото е от Д. И. и е свързано с протокола на
СИК и разположението на точки 6, 6.1 и 6.2. Писмото беше
разгледано в група „Изборни книжа“, заедно с други предложения за
промяна на протокола, върху които работи в момента Централната
избирателна комисия, поради което също го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Войнов. Нямате друг доклад.
Минаваме към колегата Бояджийски, който го няма.
Колега Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, моля за
протоколно решение да изпратим на ГД ГРАО, съгласно наше
Решение № 2002 кандидатската листа на РИК – Враца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 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.
Господин Бояджийски?
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Засега нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви.
Госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, списъкът на доставчиците на
медийни услуги, които са представили в ЦИК информация за
тарифите и условията за предизборната кампания е готов. Общо
278 доставчици на медийни услуги са представили тази информация.
Предлагам с протоколно решение да приемем да бъдат
публикувани на страницата на ЦИК, както в предходни кампании, в
раздел „Пресцентър“. Нали така, господин Чаушев?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, процедура по гласуване на протоколното решение за качване
на списъка на доставчиците на медийни услуги, които са представили
своите тарифи в срок.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 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.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: За яснота предлагам отделно булет –
списък на не знам какво си, на първа страница. След указанията още
едно буле.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да
гласуваме предложението на господин Чаушев.
Колеги, процедура по гласуване откриването на нов булет.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 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.
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Уважаеми колеги, с това изчерпахме дневния ред на днешното
заседание.
Насрочвам следващото редовно заседание на Централната
избирателна комисия в понеделник – 8 март, от 10,30 ч., като
припомням, че в 14,00 ч. имаме среща.
В случай на необходимост ще бъде свикано извънредно
заседание в събота или неделя, разбира се, ако това се налага.
Благодаря и приятна вечер.
(Закрито в 18,48 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенографи:
Юлия Стоичкова
Нина Иванова

