
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 302 

   

На 4 март 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Решение за регистрация на наблюдатели. 

 Докладва: Таня Цанева 

2. Доклад относно машинно гласуване. 

 Докладва: Таня Йосифова 

3. Доклад относно разяснителна кампания. 

 Докладва: Кристина Стефанова  

4. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

 Докладват: Йорданка Ганчева и Николай Николов 

5. Проект на решение относно определяне условията и реда за 

образуване на избирателни секции в лечебни заведения, 

включително в COVID отделения, домове за стари хора и други 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги, 

както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на 

избирателни списъци. 

 Докладва: Николай Николов 

6. Проект на решение относно утвърждаване на техническите 

характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

 Докладва: Севинч Солакова 

7. Доклади по  административни преписки. 
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 Докладват: Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Георги Баханов, Николай Николов, Емил 

Войнов и Мария Бойкинова 

7а. Доклад относно отчитане резултатите от местния 

референдум, проведен в община Несебър. 

 Докладва: Катя Иванова 

8. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

 Докладват: Ивайло Ивков, Цветанка Георгиева, Мария 

Бойкинова, Йорданка Ганчева, Таня Цанева  и Катя Иванова 

8а. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Докладва: Мирослав Джеров 

9. Отговори по въпроси на граждани. 

 Докладват: Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Йосифова и Паскал Бояджийски 

10. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

 Докладва: Паскал Бояджийски 

11. Разни. 

 Докладват: Георги Баханов, Мирослав Джеров, 

Цветанка Георгиева, Димитър Димитров, Емил Войнов, Таня 

Цанева, Паскал Бояджийски, Катя Иванова, Александър Андреев и 

Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

Заседанието бе открито в 11,20 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател.  

 

* * * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги! Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 4 март 2020 г. 

Виждате във вътрешната мрежа дневния ред. Има ли 

желаещи да се включат? 

Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Господин председател, моля да ме 

включите в т. 9 – „Отговори по въпроси на граждани”, и в т. 11 – 

„Разни”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз също ще се 

включа в т. „Разни”. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в т. 7 – 

„Доклади по административни преписки”. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Моля в т. „Разни” да бъда включена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Моля да ме включите в т. „Отваряне 

на запечатани помещения” – нова точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще е т. 8а.  

Процедура по гласуване на дневния ред. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър 

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева,  Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Преминаваме към точка първа от дневния ред. Госпожо 

Цанева, заповядайте. 

 

Точка 1. Решение за регистрация на наблюдатели. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  
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Колеги, предлагам на вашето внимание проект относно 

заличаване на международен наблюдател – представител на ОССЕ и 

регистриране на  негово място на друг наблюдател. Постъпило е 

писмо от МВнР с вх. № НС-04-01-24/7 от 2.03.2021 г. с искане да 

бъде заличена като международен наблюдател Александра Чила 

Добои, регистрирана с наше Решение № 2151-НС и на нейно място 

да бъде регистриран като международен наблюдател Матейс Мате 

Золтан – представител на ОССЕ. 

Предлагам да заличим Александра Чила Добои като 

международен наблюдател и да регистрираме Матейс Мате Золтан в 

изборите за народни представители. Регистрираният наблюдател да 

се впише в публичния регистър и да му бъде издадено 

удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Цанева.  

Процедура по гласуване на Решение № 2164-НС. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева,  Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Минаваме към четвърта точка. Заповядайте, госпожо 

Ганчева. 

 

Точка 4. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви във връзка с 

наши писма от 2.03.2021 г., че от „Информационно обслужване” са 

пристигнали проверки за отстраняване на несъответствия по вх. 

№ НС-00-172, както и във връзка с изпратената от нас информация 

от МВнР за изписване на български, на латиница, е пристигнал 

докладът за извършените обединения. 
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По проверка на писмо на лицето С. Д. под вх. № НС-               

00-173 от 3.03.2021 г. е пристигнала информация, че тя има вече 

успешно подадено заявление, предвид на което не предлагам да 

предприемаме някакви действия. 

Докладвам също № НС-00-175 от 3.03.2021 г. Извършени са 

обединения, за които сме информирали изпълнителя. По писмо на 

М. К. извършихме проверка, която се е върнала с вх.                   

№ НС-00-174 и ни е отговорено, че на името на лицето А.                   

Г. Д. има един неуспешен опит за подаване на                               

електронно заявление за гласуване извън страната, при което е 

посочен документ за самоличност, издаден на съответна дата, която 

обаче се различава от датата в национална база данни. По отношение 

на госпожа Д. няма опити за подаване на електронно                        

заявление. 

Колеги, не предлагам отговор във връзка с направената 

проверка предвид на това, че господин К. не пита за себе си, а             

за други лица. Моля да я приемем за сведение. 

С вх. № НС-22-468 от 3.03.2021 г. господин З. сочи, че            

е координатор на двете планирани избирателни секции в гр. 

Манхайм – Германия, като тяхната организация е избрала имена, 

изписвани на немски, и предлага секциите от падащото меню да 

бъдат наименувани по определен начин. Предлагам да изпратим 

писмото на МВнР за становище по компетентност, след което да 

предприемем или да не предприемем съответните действия с оглед 

становището на МВнР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване за изпращане на писмо за становище 

на МВнР. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

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

Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-453 от 

2.03.2021 г. Госпожа Д. М. сочи, че е подала по                   

електронен път заявление за гласуване извън страната за себе си и за 

съпруга си, но е била отхвърлена от системата, защото има 

регистрирани техни ЕГН-та. Предлагам да извършим проверка и да 

бъдем уведомени за резултата от проверката. Тогава да видим какви 

действия евентуално бихме предприели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Колеги, чухте 

предложението на госпожа Ганчева. 

Процедура по гласуване за изпращане за проверка. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги припомням да се запознаете 

с преписка НС-04-01-57 от 19.02.2021 г. Уважаеми господин 

председател, предлагам в утрешния ден сутринта работно да 

обсъдим тази преписка, която е с въпроси, поставени ни от МВнР. 

Колеги, докладвам вх. № НС-22-375. Госпожа Г., на               

която сме отговорили, сочи, че форматът не ѝ се отваря. 

Извършихме проверка, при нас всичко е оʼкей, така че не зная какво 

повече да направим. Докладвам за сведение. 

Имаме от господин И. Г. с вх. № НС-00-131                

благодарности за отговора. Докладвам за сведение. 

Малко по-късно във вътрешната мрежа ще бъде обобщена 

информацията за заявленията за гласуване извън страната по 

държави, включително в тези държави, където има ограничения 

съобразно ИК до 35 секции. И такава справка се прави, тъй като има 

надхвърлящ брой заявления към този момент. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. № НС-22-408 от 

26.02.2021 г., с което господин Г. Г. отправя оплакване, че          

негови лични данни се намират на интернет страницата на ЦИК. Той 

заявява, че е подал заявление за гласуване извън страната. Иска да 

получи информация защо на интернет страницата са публикувани 

имената му и населеното място, по отношение на което е подал 

заявление да гласува. Твърди, че има нарушение на няколко 

конкретни текстове от общия Регламент за защита на личните данни 

2016/679. 

Подготвил съм обичайния отговор във връзка със 

съображенията за личните данни по повод гласуването в чужбина. 

Той се намира в папката с моите инициали под № 5499. Отговаряме 

на господин Г., че тази публикация е в изпълнение на законови 

задължения на ЦИК, че е необходима с оглед информиране на 

заявителя за валидността на подадените от него заявления и че тъй 

като става дума за изпълнение на законови задължения, което е една 

от шестте алтернативни форми по § 6 за законосъобразна обработка 

на личните данни, не е необходимо изричното негово съгласие. 

Представям това писмо на Вашето внимание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Николов. Виждате и 

съответно изготвения проект на писмо в неговата папка, което да 

бъде изпратено до господин Г.  

Имате ли предложения относно текста? Не виждам желаещи. 

Моля,  процедура по гласуване на писмото. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 
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Силвия Стойчева,  Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам препратено от приемната 

на МС по реда на АПК заявление с вх. № НС-03-33 от 2.03.2021 г. от 

госпожа Р. К., която представлява Инициативния комитет                    

за създаване на секция в гр. Кемниц, Германия. В това писмо се 

съдържат предложения относно добавка на съответни материали, 

технически пособия във връзка с гласуването по повод на 

съществуващата пандемия. Има предложение в съставите на СИК 

извън страната да се предвиди място за член, който да следи само 

спазването на противоепидемичните изисквания. Докладвам това 

предложение за сведение. 

Докладвам писмо с вх. № НС-22-462 от 2.03.2021 г. от 

господин И., който заявява, че майка му живее във              

Великобритания. Подала е електронно заявление за гласуване извън 

страната, но възнамерява до изборния ден да бъде в Република 

България. Конкретният въпрос е, след като се прибере в България, 

има ли начин да се откаже от заявлението и какво заявление трябва 

да подаде за гласуване по местожителство. 

В отговора до господин И., който съм изготвил и може да 

видите като № 5546 в папката с моите инициали, уточняваме, че 

майката на господин И. може да гласува в секцията по постоянен 

адрес. Тя ще бъде дописана в избирателния списък след като си 

представи личната карта и най-вече декларацията от изборните 

книжа НС-17 и не е необходимо да подава каквито и да било други 

документи, в т.ч. заявление за гласуване по постоянен адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Колеги, 

виждате във вътрешната мрежа в неговата папка подготвения 

отговор от господин Николов до господин И.  

Имате ли предложения по текста? Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Връщаме се към трета точка. Госпожо Стефанова, 

заповядайте. 

 

Точка 3. Доклад относно разяснителна кампания. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря. 

Колеги, във взето протоколно решение на Комисията за 

сключване на договор относно обществена поръчка с предмет 

създаване и реализация на медия план в онлайн медии, таргетиране 

за потребители в социалните мрежи чрез публикуване на 

предоставени информационни материали във връзка с провеждане 

на разяснителна кампания, лицето, определено по чл. 71 от 

Вътрешните правила за контрол за предотвратяване изпирането на 

пари съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари ни е 

предоставило информация за извършената проверка. Направена е 

оценка на рисковия профил на клиента, като рисковият профил на 

клиента е нисък. В тази връзка е извършил стандартна проверка, 

като е попълнил анкетен лист – справка-идентификация и проверка- 

идентификация на клиента. Уведомява ни, че всички изискуеми 

документи са налични съгласно процедурата. Това е за сведение и 

информираност на Комисията. В тази връзка е подал с ЦИК-06-712 и 

ни е върнат отговор от НАП, че лицето няма задължения към НАП – 

ЦИК-06-73. Оценката по ЗМИП може да го намерите в папката с 

моите инициали от 2.03.2021 г. под № ЦИК-09-66. 

Колеги, с вх. № НС-23-36 от 2.03.2021 г. сме получили писмо 

от изпълнителния директор на Института за развитие на публичната 

среда, в което ни правят предложение, като ни изпращат примерни 

указателни табели във връзка със спазване на противоепидемичните 

условия. Докладвам го за запознаване. Всички отличителни табели 

са публикувани във вътрешната мрежа. Предложението е да бъдат 
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обсъдени в работна група и да бъдат включени в Методическите 

указания на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Това ще остане 

за обсъждане в работна група, за да бъде преценено и с оглед 

включването в Методическите указания и като част от 

разяснителната кампания. 

Връщаме се към точка втора. Госпожо Йосифова, 

заповядайте. 

 

Точка 2. Доклади относно машинно гласуване. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, днес се проведе работно заседание на 

работна група по машинно гласуване. В тази връзка ви докладвам 

писмо с вх. № ЦИК-06-6-74. Докладвах го за запознаване и на 

02.02.2021 г. Това е плакат формат А-3, който да бъде разположен в 

избирателните секции, и информационна брошура във формат А-5, 

която да бъде предоставена на членовете на СИК. 

Предлагам да ги одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Господин 

Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще ги одобрим, но без „Ръководство за 

избирателя”. Това да не е ръководство? Ръководството представлява 

голям текст. Нека не се бъркаме, защото ще се мисли, че сме 

одобрили ръководство, а не ръководство не сме одобрявали. Да се 

пише „Машинно гласуване”, каквото си е. Те трябва да направят 

ръководство за членовете на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Предложението 

на господин Чаушев е да отпадне думата „Ръководство”. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Да се пише „Стартиране и приключване 

на машините в изборния ден”. Да се изпрати цветовият модел преди 

пускането в печатницата. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Както и на всички въпроси, на които 

нямаме отговор, да има специално указание. Примерно по 

отношение на пломбирането, как се пломбира. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Картината към 

„Машинно гласуване” не е коректна. 

В указанията „Машинно гласуване” да бъде редактиран 

текстът на т. 4. Да бъде цветово представено, за да може ЦИК да 

одобри и текста, и визуализацията на действията, които трябва да 

извърши избирателят. 

Ще изпратим писмо, в което ще посочим, че вместо 

наименованието „Ръководство” трябва да стане „Стартиране и 

приключване на изборния ден”.  

В т. 2 да бъде  посочено как става пломбирането. 

Да ни изпратят цветово изображение с оглед одобряването на 

плаката преди да влезе на печат. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В първия материал, който е за членовете на 

СИК, между 4-та и 5-а позиция трябва още веднъж да се въведе 

потвърждението на ПИН-кода. Това също трябва да бъде добавено. 

Така стават 11 позиции и така трябва да си променят самата графика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И вместо 

„Отваряне и затваряне” – „Откриване и закриване на изборния ден”. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Ще подготвя писмо до изпълнителя да 

направи корекциите и отново да ни ги представи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да 

гласуваме писмото, с което да изпратим бележките по двата 

материала и да изискаме отново да ни бъдат представени за 

одобряване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

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

Георгиева); против – няма. 

Прегласуване, колеги. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Таня 

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

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам преписка № ЦИК-

06-6-71. Докладвах я и във вторник. Става въпрос за полученото 

писмо и информация от Централния регистър на особените залози, с 

която са ни изпратили удостоверението за вписване на сделката, 

която е извършена, заявлението за вписване и самия договор за 

особен залог, както и изискуемите декларации. 

В тази връзка съм подготвила проект на писмо № 5516, което 

ви представих за запознаване. Ако сте съгласни и го одобрявате да 

го изпратим на директора на Интернешънъл асет банк. Ако имате 

предложения, да ги обсъдим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Йосифова – във 

вътрешната мрежа в нейната папка с проектен № 5516 е писмото. 

Има ли предложения?  

Давам 5 минути почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Йосифова, продължете. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, оттеглям доклада, за да го 

обсъдим. 

Докладвам следващата преписка – писмо от Обществения 

съвет: ЦИК-06-6-47. Те искат нашето съгласие представители на 
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Обществения съвет да присъстват на извършването на одита на 

машините от трите институции. Предлагам да го одобрим. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това са неправителствени 

организации. Някои от тях могат да имат статут на наблюдатели, 

други – не. Общественият съвет като цяло няма статут на 

наблюдател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да уточним, че 

тези, които са регистрирани с наблюдатели в изборите за народни 

представители, могат да участват в одита на машините. 

Процедура по гласуване за изпращането на писмо с този 

текст. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,  Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Силва Дюкенджиева). 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, във връзка с днешните 

обсъждания на работна група, ви предлагам две писма. Първото е с 

проектен № 5566 до господин Ивайло Филипов – изпълнителен 

директор на „Информационно обслужване” АД. Във връзка с 

полученото писмо от ГД ГРАО с данни за броя на избирателите по 

избирателни секции съм подготвила писмото, с което моля да се 

запознаете и да го одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля, 

процедура по гласуване за изпращане на писмото до 

„Информационно обслужване”. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, следващото писмо, което съм 

подготвила, е с проектен № 5567 до изпълнителя „Сиела Норма” 

АД – да ни предоставят логистичен и транспортен план по 

организацията на машинното гласуване от тяхна страна. Срокът е 

утре до 17,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

писмото. Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Таня 

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

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, последно докладвам преписка с 

вх. № ЦИК-06-6-75 от днес. Отново от изпълнителя сме получили 

списък в отговор на наше писмо на всички лица, които е необходимо 

да имат достъп до склада, където се съхраняват машините. 

Предлагам да го изпратим на МВР и ДАНС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Таня 

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

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Господин председател, моля да включим 

нова точка в дневния ред: „Отчитане на резултатите от местния 

референдум в Обзор”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

включваме нова точка в дневния ред, относно отчитане резултатите 
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от местния референдум, проведен в община Несебър. Това ще бъде 

т. 7а. 

КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите и в т. „Доклади по 

дела, жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включвам Ви. 

Моля да гласуваме това допълнение към дневния ред. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Продължаваме с точка пета. Господин Николов, 

заповядайте. 

 

Точка 5. Проект на решение относно определяне условията и 

реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения 

включително в COVID отделения, домове за стари хора и други 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги, 

както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на 

избирателни списъци. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, в понеделник докладвах за запознаване 

проект на принципно решение относно условията и реда за 

образуване на избирателни секции в лечебни заведения, в домове за 

стари хора и други специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги, както и на плавателни съдове под българско знаме, 

и изготвяне на избирателни списъци. 

Оттеглям разглеждането по същество за днешното заседание 

на решението. 

Тъй като разбрах, че в понеделник предстои среща с 

министъра на здравеопазването, предлагам да изпратим до проф. 

Костадин Ангелов писмо, което може да видите в моя папка с 
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№ 5562 с три основни въпроса. Първи въпрос: МЗ да изрази спешно 

становище относно необходимостта от образуване на самостоятелни 

избирателни секции в Ковид-отделенията, отделно от общите секции 

в съответните лечебни заведения.  

Припомням, че в проекта е предвидено второ римско, което 

предвижда няколко правила относно създаване на отделни 

самостоятелни секции в съответните лечебни заведения и реда за 

това. Би било добре, защото срещата е съвсем скоро, предварително 

писмено, както и във формат диалог на самата среща в понеделник 

да обсъдим тази необходимост с МЗ. От нея произтичат сложни 

задачи относно техническата обезпеченост на тези секции; второ, 

окомплектоването на техния състав. Той не може да е тричленен, 

трябва да е петчленен. От тази гледна точка предлагам да изпратим 

писмото, което виждате на вашето внимание. Предлагам също така 

непосредствено след срещата в понеделник то да бъде разгледано на 

заседание на ЦИК и евентуално прието. 

Писмото е във връзка с въпроси и запитвания, които 

пристигат както от РИК, така и от самите лечебни заведения, където 

вече тече процес на организиране на самостоятелни секции в Ковид-

отделенията. 

На последно място, отново да обсъдим различни аспекти на 

организацията на тези секции в отделения с министъра на 

здравеопазването, доколкото в указанията, които вече бяха издадени 

и са публикувани на сайта на МЗ, уредбата относно тези секции и 

изобщо относно организацията на гласуване в Ковид-отделенията е 

доста пестелива. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви. 

Госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Нямам против всеки от нас да 

предлага каквото и да било. 

Първо, предлагам да обсъждаме работно или на микрофон 

въпроси, които ще отнасяме до което и да е ведомство или който и 

да е принципал. 
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Предлагам да не опосредяваме работни срещи с ведомства по 

други поводи с проекти, които подлежат на разглеждане. Лично аз 

искам да се запозная с принципните въпроси, които колегата 

докладва, за да не бъдем поставени ние, които гласуваме, в позиция 

или да сме „против” за нещо, което не е обсъждано, или да сме „за”, 

без да имаме достатъчно информация. 

Предлагам такива принципни въпроси, които ще поставяме за 

обсъждане на други ведомства, първо да се обсъждат в ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Първо, ако ние изпращаме нещо, то би трябвало да е нашият 

проект на решение, който да е съгласуван. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да го обсъдим и тогава да видим 

какво ще стане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам това 

да остане на работно обсъждане и след това евентуално изпращане 

на проекта на писмото. Проектът да бъде обсъден допълнително. 

Минаваме към точка седма. Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за публикуване на 

отчета за касовото изпълнение на бюджета и направените разходи 

във връзка с Ковид-19 материалите са представени с докладна с № 

ЦИК-09-68 от 4.03.2021 г. Предлагам ви да одобрим публикуването 

на приложените отчетни документи за м. февруари 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Моля да гласуваме протоколно решение за публикуването на 

отчета. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 



 18 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви писмата, които 

получаваме във връзка с втория тур на частичните избори за кметове 

на 7 март 2021 г. Предлагам всички писма, с които се предоставя 

информация за упълномощени членове за получаване на 

бюлетините, да бъдат обобщени и информацията да бъде 

публикувана във вътрешната мрежа. Да имаме общо протоколно 

решение, за да не се внасят доклади по всяко писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева,  Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам по 

повод запитване от член на СИК каква ваксина е определена за 

членовете на избирателните комисии, че има отговор от 

председателя на Националния ваксинационен щаб, който е до лицето 

с копие до ЦИК. Определена е ваксината Пфайзер-Бионтех. 

Посочени са и мотивите за това - сроковете за получаване на двете 

дози. Лицето е информирано по електронната поща. 

Колеги, във връзка с информацията, която получихме от 

Комисията по досиетата, беше приложено не цялото решение, а 

разпечатка от страницата на Комисията с публикуваното решение 

въз основа на проверката на членовете на РИК за изборите за 

народните представители. Прието е Решение № 2-19-27 от 

25.02.2021 г. Видно от мотивите, проверени са 233 лица. Решението 

на Комисията с резултатите от тази проверка също е публикувано в 

цялост на страниците на Комисията. Считам, че това решение за нас 
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е за сведение. Не следва да предприемаме каквито и да е действия, 

защото по Закона за разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към „Държавна сигурност” и 

разузнавателните служби на Българската народна армия обявяването 

е уредено изрично в Закона, като това се извършва с решение на 

Комисията. Съдържанието също е предмет на законова уредба. 

Изрично освен че се публикува на страницата на самата комисия, 

съгласно ал. 4 на чл. 29 е записано, че решението се обявява на 

проверяваното лице и се публикува. Писмо от Комисията НС-23-31 

от 28.02.2021 г. остава за сведение. 

Получили сме писмо от областния управител на Велико 

Търново. Приложена е заповедта за определяне на помещенията, в 

които ще се съхраняват бюлетините за избори за народни 

представители. Докладвам ви за сведение. Тъй като адресите на тези 

помещения ще бъдат предоставени във връзка с договора за 

отпечатване на хартиените бюлетини, предлагам да вземем 

протоколно решение адресите на помещенията за съхранение на 

бюлетините, които са ни предоставени от областните управители, 

може да има и от кметове на общини, да се обобщават в специална 

справка и справката да се публикува във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в ЦИК получаваме 

информация за регистрираните кандидатски листи от РИК. 

Получаваме ги с приложения, които са за формат Ексел, както е 

изискването на ЦИК. С оглед на това, че тази информация следва да 
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бъде предоставена за извършване на проверка, ви предлагам в 

следобедната част от заседанието и след работна група да обсъдим 

писмо, с което да поискаме информацията от платформата на РИК 

от подстраниците на ЦИК. На този етап го докладвам за сведение. 

Да вземем протоколно решение получените кандидатски 

листи да не се внасят на отделен доклад, а да се събират и класират в 

отделна папка. 

„ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получаваме информация от 

областните управители за предприети действия от тяхна страна в 

изпълнение на указанията на министъра на здравеопазването, с 

оглед на това на ЦИК да се предостави своевременно информацията 

за желаещите членове на СИК да се ваксинират – информация на 

съответните РЗИ с оглед на сроковете, които трябва да се спазват. 

Това е писмо от областния управител на област Смолян. 

От община Ветово сме получили молба за актуализиране на 

интернет страницата и електронната поща на общината. Ще се 

предостави на дирекция „Администрация” за актуализиране. 

Постъпило е запитване № НС-22-441 от 1.03.2021 г. Е.               

Т. е задала въпрос, тъй като е включена в листата за                     

народни представители, а е общински служител, трябва ли да пусне 

отпуск 30 дни. Изрично уточнява, че в малкото дни, когато ще е 

ангажирана в мероприятия, ще бъде в отпуск. 

Докладвам този въпрос за сведение, доколкото няма 

уточнение на каква длъжност е. Фактът, че е общински служител, не 



 21 

е основание за ползване на отпуск, след като не е част от хипотезата 

на чл. 161. В този смисъл го докладвам за сведение, без да 

уточняваме на каква длъжност е. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да ѝ отговорим, че ако заема 

служба в държавен или местен орган, съгласно чл. 161, ал. 1 от ИК, 

следва да излезе в платен или неплатен годишен отпуск по неин 

избор за времето от регистрация, тъй като е кандидат, до обявяване 

на резултатите от изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на господин Ивков. Процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – 7 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров и Севинч Солакова). 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, от работна група 

„Избори” на МВнР сме получили запитване във връзка с Решение 

№ 1991-НС на ЦИК – решението за определяне на 

възнагражденията. Тъй като считам, че въпросът е сериозен, 

докладвам ви го за запознаване и предлагам да се проведе заседание 

на работна група за решение относно поставения въпрос и с оглед 

необходимостта от изменение на решението на ЦИК. Номерът е НС-

04-01-79 от 2.03.2021 г. 

Уважаеми колеги, докладвах ви за запознаване и за работна 

група писмо, което получихме от изпълнителния директор на 

Националната асоциация на председателите на общински съвети в 

Република България № НС-23-29 от 23.02.2021 г. За предишното 

заседание беше готов проект на отговор, който е в съответствие с 

традиционно даваните и изразявани становища от ЦИК с оглед на 

това, че се поставя въпрос от председателите на общинските съвети 

дали мога да ползват отпуск. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗМСМА 

председателят на ОС е с приравнени на трудови правоотношения. В 
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случая обаче съгласно чл. 161, ал. 1 от ИК ЦИК е изразявала 

становище, предлагам в този смисъл да отговорим и сега, че 

председателят на ОС задължително ползва отпуск за дните, в които в 

работно време участва в мероприятие на предизборната кампания с 

оглед и на аргумента по чл. 161, ал. 2 от ИК.  

В този смисъл предлагам да изпратим становище до 

Асоциацията на председателите на ОС, за да се оповести 

становището на ЦИК, че председателите на ОС могат да продължат 

да изпълняват своите функции като председатели, да организират 

работата, да се провеждат заседания, стига те да не бъдат 

съвместявани в един и същи ден с участие в предизборна кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам, ако колегата докладчик 

не възразява, да обсъдим в ЦИК въпроса дали да не допълним това 

писмо и по отношение на общинските съветници. Аз получавам по 

телефона много такива запитвания. Припомням, че ЦИК за 

предходните парламентарни избори, които се произведоха през 

2017 г., е дала такова становище в т. 25 „Въпроси и отговори”: 

длъжни ли са общинските съветници, регистрирани като кандидати 

за народни представители, да ползват отпуск? Там сме отговорили, 

че с оглед разпоредбата на чл. 161 не съществува пречка общинският 

съветник да участва в сесиите на ОС за времето от регистрацията му 

като кандидат до обявяване на резултатите от изборите. Предлагам 

да допълним писмото към този, който ни пита, с уточнението и за 

общинските съветници. 

Може да го публикуваме и във „Въпроси и отговори”, ако 

прецените. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз приемам 

предложението, макар че излизаме извън конкретно зададения 

въпрос от Асоциацията на председателите на общинските съвети, 
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доколкото имаше много въпроси, поставени пред нас от общински 

съветници. Като се има предвид, че дори в местните избори 

членовете на ОС могат да бъдат кандидати без да прекъсват 

участието си в заседанията на ОС отново с ангажимент да не 

участват в предизборни мероприятия в дните, в които се провеждат 

заседания на ОС. Така че на още по-голямо основание това важи за 

друг вид избори. Това правило важеше при изборите за местни 

органи на власт на общите избори през 2019 г.  

Приемам да добавим един последен абзац по аргумент от 

чл. 161, ал. 2 от ИК: ЦИК изразява становище, че общинските 

съветници могат да участват в заседанията на ОС, като спазват 

правилото в дните, в които участват в предизборни мероприятия, да 

не участват в заседания. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: За общинските съветници няма 

пречка да участват в сесиите на ОС за времето от регистрацията им 

като кандидати за народни представители до обявяване на 

резултатите от изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението и редакцията, която беше направена. 

Процедура по гласуване на предложения текст на писмо с 

допълнението по отношение на общинските съветници. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме писмо 

в отговор на запитване от ЦИК по отношение на технологичните 

възможности на печатницата на БНБ за полагане на перфорация, 

която да е хоризонтална за откъсване от полето с номера на 

бюлетината. В този смисъл сме получили отговор № НС-26-7 от 

2.03.2021 г. Уведомяват ни, че с цел обезпечаване на производството 
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печатницата вече е поръчала необходимите инструменти за полагане 

на перфорациите: хоризонтална за откъсване от кочана и под ъгъл за 

откъсване на полето с номера на бюлетината. Разбира се, че има 

технологични възможности перфорацията за номера на бюлетината 

да е хоризонтална, но това означава поръчка на нови инструменти от 

печатницата с вероятност за забава на доставката във връзка с 

извънредната епидемиологична обстановка в Европа. Докладвам ви 

го за сведение. То ще бъде взето под внимание при разглеждането на 

техническите характеристики на бюлетините. 

Колеги, докладвам писма, които сме получили от МВнР и от 

някои областни управители в отговор на нашето писмо с искане за 

предоставяне на информация за тиража на бюлетините. Писмото от 

Външно министерство е от постоянния секретар, който е 

ръководител на работна група „Избори”, с вх. № НС-04-01-77. Те 

обявяват 350 хил. броя бюлетини за изборите на народни 

представители като прогнозен брой на този етап – докладвам за 

сведение. 

Получили сме информация от област Кюстендил, от областен 

управител – Ловеч, областен управител – Пловдив, във връзка с 

извършени организационно-технически дейности за изборите. 

Много подробна е информацията от областния управител на 

Кюстендил в частта относно информация за адресите на 

помещенията за съхранение на бюлетините. Тя ще подлежи на 

обобщаване. В останалата част е за сведение. 

От областния управител на Ловеч сме получили информация 

за общия брой секции, общ брой избиратели по предварителните 

избирателни списъци, както и предложение за брой на бюлетини за 

отпечатване. На този етап – за сведение. Броят на бюлетините – тази 

информация отново ще бъде обобщавана и ще бъде публикувана във 

вътрешната мрежа. Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 
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Процедура по гласуване на протоколно решение за 

обобщаване на информацията и предоставяне в табличен вид. 

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

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от община 

Якоруда също сме получили информация за брой избиратели и брой 

секции. Докладвам ви за сведение. 

Предлагам също тази информация от областните управители 

да бъде обобщавана в ЦИК. 

Докладвам писмо, което сме получили от ГД ГРАО във 

връзка с разговорите на председателя на ЦИК за допълнително 

уточнение с оглед допълнително поисканата справка от тях за броя 

избиратели по секции. Те ни изпращат исканата информация. Тя е 

публикувана във вътрешната мрежа с № НС-04-3-42 от 2.03.2021 г. 

Тези данни обясняват по какъв начин е сортирана 

информацията, като  секциите с избиратели над 299 са оцветени. Ще 

се предостави на ръководителя на работна група „Машинно 

гласуване”, на работна група „Организационни въпроси” и ще бъде в 

залата, за да може във всеки момент членовете на ЦИК да правят 

справка. 

От общините за втория тур на частичните избори е получена 

информация за подадени заявки от всички общини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, друг доклад евентуално в следобедната част. 

С това прекъсваме заседанието с оглед насрочената среща с 

наблюдателите от ОССЕ, за да може да бъде проведена тя от 14,00 ч. 

След срещата ще продължим заседанието, ориентировъчно 

към 15,30 ч. 
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(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия след проведената среща с представителите на ОССЕ. 

Продължаваме с точка седма. Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, така като и на 

работната група се уточнихме, до всички районни избирателни 

комисии да изпратим  писмо  с указания във връзка с назначените и 

назначаваните състави на секционните избирателни комисии да 

въведат данните в информационната платформа с цел извършване на 

проверка. И въз основа на така подадената информация ще може да 

се издадат и удостоверенията. Това ще се добави в първия абзац – за 

удостоверенията за секционните избирателни комисии. 

И в същото време да ги уведомим, че в платформата вече се 

генерирани удостоверенията за кандидатите за народни 

представители и те следва да бъдат оформени и връчени. Моля, 

погледнете текста на писмото във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада. Във вътрешната мрежа е писмото. 

Имате ли други предложения? Ако не, процедура по 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  И на следващо място, да изпратим 

писмо до изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ 
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в Еxcel формат да получим цялата информация за данните за 

регистрираните кандидати за народни представители, за да може да 

извършим проверката съгласно нашето решение. Проектът на писмо 

е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Проектът на писмо е № 5575. Процедура по 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма. 

Продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо от Комисията по досиетата, за да предоставим списъка на 

кандидатите. Докладвам ви го за запознаване. В момента, в който 

имаме данните на всички кандидати, ще ги изпратим за проверка. 

Докладвам го за сведение. 

Колеги, за сведение ви докладвам едно писмо от Районната 

избирателна комисия – Добрич, за заличаване на инициативен 

комитет, тъй като в срока за регистрация на кандидати не са 

постъпили документи в районната избирателна комисия и те са 

приели решение за заличаване на регистрацията и анулиране на 

издаденото удостоверение. 

Получили сме писмо от Районната избирателна комисия – 

Плевен, относно регистрация в условия на неприключила проверка 

на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия 

кандидат. Подадени са данните. Справката за кандидатите ще 

получим заедно с кандидатите от партийните листи.  

Предлагам да приемем протоколно решение относно 

проверката на членовете на инициативните комитети, да се обсъди 

едновременно с обема на проверките, които ще възложим на 
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„Информационно обслужване“. Докладвам ви го за сведение на този 

етап. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Няма друго предложение? Добре. 

Госпожа Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, благодаря, господин 

председател. Отлагам за по-нататък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Добре. 

Госпожо Стефанова, административни преписки. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № 

ЦИК-09-67 е постъпила информация, която подлежи на публикуване 

в ЦАИС. Съгласно чл. 230, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

в срок от 31 март всяка година представляваната от нас организация 

е длъжна да публикува информация в Агенцията по обществените 

поръчки по образец за изминалата година. Това е информация за 

изразходваните средства във връзка с обществени поръчки по чл. 20, 

ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 

Във връзка с предстоящото публикуване е изготвена справка 

от счетоводството и това е обобщена информация съгласно чл. 230, 

ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, като там са 

публикувани разходваните средства по поръчки, както и 

разходваните средства за доставки и услуги. Формата и образецът, 

който подлежи на публикуване, съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 е в 

следващото приложение, което е към докладната записка. 

Предлагам Централната избирателна комисия да одобри 

предложената информация за публикуване, както и да възложи на 

господин Желязков да публикува информацията в централизираната 

електронна система на ЕОП ЦАИС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението да одобрим докладната записка заедно с отчета за 

обществените поръчки и да бъде публикувано в ЦАИС. Процедура 

по гласуване. 
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-15-42 от 

25 февруари 2021 г. сме получили писмо от Районната избирателна 

комисия – Добрич, която ни изпраща за сведение нейно Решение 

№ 27-НС и данни за регистриран инициативен комитет. 

Предлагам данните, които ни изпращат от районната 

избирателна комисия, да бъдат систематизирани в Еxcel формат от 

администрацията и да бъдат публикувани във вътрешната мрежа, 

както и да бъдат съхранявани в папка, класирани на едно място като 

информация за инициативни комитети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: И, колеги, с вх. № ЦИК-00-119 

от 1 март 2021 г. сме получили предложение от Benzin.bg. Това е 

предложение, което е поискано от наш представител. Докладвам го 

за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате ли друг 

доклад? 

Колегата Николов. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-22-443 от 

1 март 2021 г., което можете да видите в моята папка. 

 Писмото е от госпожа Стоянова, която е кметски наместник 

на село Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич. По повод 

на наше административно решение № 21-17 във връзка с 

подвижните секционни избирателни комисии за лица с трайни 

увреждания тя заявява, че в конкретното наместничество има 20 

човека от 80 до 96 години и предлага, моли, да се включи и тази 

група хора към възможността за гласуване с подвижна избирателна 

урна. 

Изготвил съм отговор до госпожа Стоянова, който можете да 

видите в моята папка с № 5521, с който всъщност уточняваме, че 

„съгласно въпросното решение към заявлението за гласуване, 

Приложение № 14 от изборните книжа, следва да се приложат копия 

от документи от ТЕЛК, НЕЛК и медицинска епикриза за 

здравословно състояние, които установяват, че има заболяване, 

причинило съответните трайни увреждания, и че Изборният кодекс 

не допуска избиратели, които не могат да докажат увреждания, 

непозволяващи им да напускат дома си, да гласуват с подвижна 

избирателна кутия“. 

Това е отговорът, който предлагам да изпратим на кметския 

наместник на село Хаджи Димитър. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Има ли други предложения? Ако не, процедура по 

гласуване на писмото. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 
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По административни преписки? Добре. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В моята папка можете да видите 

заявление, което е определено като заявление за достъп до 

обществена информация, с вх. № НС-29-7 от 28 февруари 2021 г. 

Господин Ч. отправя питане в Районната избирателна комисия за            

21 многомандатен избирателен район – Сливен, съответно 

назначените членове коя политическа партия или коалиция 

представляват. 

Тази информация е съвършено публична. Тя беше обсъждана 

тогава, когато назначавахме членовете на районните избирателни 

комисии, в това число в протокол, така че съм изготвил писмо до 

господин Ч.     , което може да видите в моята папка с № 5577, с 

което на 15-те члена на районната избирателна комисия сочим 

партиите и коалициите, които са ги номинирали за участие в 

изборите, така както е според наше административно Решение № 20-

11-НС от 10 февруари 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване проекта на господин Николов. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – 7 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова). 

Остава за сведение. 

Господин Николов, имате ли друг доклад? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да. 

Колеги, докладвам второ заявление за достъп до обществена 

информация, което можете да видите в моята папка за днешното 

заседание. То е с вх. № ЦИК-16-6 от 22 февруари 2021 г.  

По осем пункта се поставят въпроси, които са конкретни, във 

връзка с имуществени активи. Писмото е изпратено до множество 
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институции. Предлагам с протоколно решение днес да се изиска 

информация относно така поставените въпроси от счетоводството на 

Централната избирателна комисия, за да се изготви отговор в 

законния срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако може, само да уточним 

входящия номер на писмото и къде се намира. Или аз нещо съм 

отворил грешна папка. В днешната ли папка? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Николов за изискване на 

систематизиране на информацията от страна на администрацията на 

Централната избирателна комисия, след което вече обсъждане и 

преценка, за да бъде изготвен отговорът. Процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 7 (Емил Войнов, Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева), против – 10 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева). 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах „против“ не с оглед 

предложението във връзка с конкретното заявление или питане, не 

разбрах, от лицето. Считам, че Централната избирателна комисия не 

следва с протоколни решения да възлага на администрацията. 

Администрацията е назначена, имат си длъжностни характеристики 

и всеки един колега докладчик по повод доклада може да изиска 

информация, която да бъде обсъдена в Централната избирателна 

комисия.  

Считам, че създаваме порочна практика, като възлагаме с 

протоколни  решения на администрацията да изготвя нещо или не. 

Това означава, че когато някои колеги възлагаме извън 

протоколните решения, администрацията ще изпълнява или не? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз гласувах „против“, защото, за да 

се възложи такава задача, на първо място, трябва да се прецени 

доколко исканата информация е такава по Закона за достъп до 

обществена информация – в цялост или отделните позиции, които са 

посочени. И едва тогава да се възложат конкретни задачи.  

В момента ние организираме изборите и се задъхваме от 

работата, недостатъчният щат затруднява подпомагането на 

Централната избирателна комисия. Да се възлагат  задачи, а след 

това Централната избирателна комисия  да прави преценка, считам, 

че не е правилно решение и затова гласувах „против“. 

Не, аз нищо не съм казала за теб. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не може 

коментар, няма отрицателен вот. 

Колегата Николов няма друго в административни преписки. 

Колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-15-54 от 28 

февруари 2021 г. Писмото е от 24 Районна избирателна комисия и с 

него предлагат да коригираме приложението, прието с Решене № 19-

90-НС от 5 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия в 

частта за Раздел II А2, т. 5. 

Колегите се притесняват, че при наличие на неудовлетворени 

контроли от протокола на секционната избирателна комисия 

районната избирателна комисия трябва да се събира и да взема 

отделно решение по приемането на всеки протокол. 

Подготвил съм писмо до 24 РИК, което можете да видите в 

моята папка, със следното съдържание: 

„В Раздел II А2, т. 5 от приложението на Решение № 19-90-

НС на ЦИК изречението „РИК взема решение по приемането на 

протокола и разписката“ следва да се разбира, че представителят на 

РИК по изречение първо взема решението.“ 
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Не е необходимо районната избирателна комисия да се 

събира и да взема решение по всеки протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще имаме 

Методически указания. Моля ви този въпрос да остане за 

запознаване и обсъждане при приемането на Методическите 

указания. На този въпрос не може да се даде конкретен отговор, 

защото е много опасно да се възложат и да се създадат 

самостоятелни правомощия на определен отделен член на районна 

избирателна комисия, що се отнася до удостоверяване на резултати 

от изборите.  

На този етап Централната избирателна комисия трябва да 

приеме за сведение поставения въпрос от съответната районна 

избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще продължа разсъждението. 

Централната избирателна комисия е тази, която взема решения въз 

основа на закона по отношение на организациите, включително и по 

отношение на дейността на всичките районни избирателни комисии 

в София. 

Единственото нещо, за което тук става въпрос, е: да, 

постъпило е предложение, въпросът ще бъде решен с акт на 

Централната избирателна комисия. И те ще си го получат в 

Методическите указания, които са в правомощията на Централната 

избирателна комисия, независимо от големите състави на РИК – 

София. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам на докладчика, тъй 

като виждам, че председателската резолюция е за обсъждане в 

Работна група „Принципни решения и изборни книжа“, да оттегли 
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към момента доклада за такива обсъждания и с оглед това, което 

казаха колегите, и с оглед предстоящото вземане на решения. 

Така че мисля, че ние ще го гледаме. Не съм съгласна да 

остане за сведение, както чух докладчика извън микрофон, а просто 

да го обсъдим и при приемане на съответните решения, в това число 

и Методическите указания, тогава да намери място в нашите актове. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Нямам нищо против… 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ей тази техника ви е абсолютно 

недействаща. Да, тази техника, без да се обсъжда в Централната 

избирателна комисия да се прокарват някакви си щения, е 

абсолютно недействаща. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Нямам нищо против в Методическите 

указания да укажем точно как да действат. Единствено това го 

докладвах с предложение за писмо, защото те предлагат да направим 

изменение на вече прието от Централната избирателна комисия 

решение, и то изискванията към компютърната обработка. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: На всичкото отгоре. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точно така. Тези изисквания в този раздел, 

последните поне три-четири избора, са били едни и същи. Така че не 

виждам основание да се прави промяна в тях. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И тъй като ми се връчва микрофона, и аз 

да кажа: напълно съм съгласен с твърденията на господина,  който се 

изказа преди това. И сега му връщам обратно микрофона, ако си 

мисли за това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин 

председател. Все пак предлагам наистина да го обсъдим в работните 

групи и тогава Централната избирателна комисия да вземе решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви два 

изпълнителни листа, получени в Централната избирателна комисия. 
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С две молби са приложени съответно изпълнителен лист по дело 

№ 14306/2020 г. по описа на 116 състав, както и решение на 

Софийския районен съд. Въз основа на тях е издаден изпълнителен 

лист, с което Централната избирателна комисия е осъдена за сумата 

от 700 лв. деловодни разноски, от които 400 лв., представляващи 

разноски за процесуално представителство пред 

първоинстанционния съд, и 300 лв. – пред касационната инстанция. 

В молбата е посочена банковата сметка на Информационна 

агенция „Блиц“. Към преписката има приложен  контролен лист за 

извършване на предварителен контрол от финансовия  контрольор, 

поради което ви предлагам да гласуваме изплащането на сумата по 

този изпълнителен лист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И вторият изпълнителен лист е за 

сумата от 800 лв., съответно 400 лв. адвокатско възнаграждение в 

първоинстанционния съд и 400 лв. за касационната инстанция. 

Изпълнителният лист е приложен в оригинала и в молбата съответно 

е посочена и банковата сметка на Информационна агенция „Блиц“ 

ЕООД. Съответно към преписката има контролен лист за 

извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор, 

поради което ви предлагам да гласуваме изплащане на сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

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

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, по електронната 

поща на Централната избирателна комисия е постъпило писмо от 

господин Р. А., с което ни уведомява, че личните му                           

данни са използвани неправомерно от партия ВМРО – Младост. 

Твърди, че е заявил желанието си да участва като член на секционна 

избирателна комисия към партия ГЕРБ, но са му отговорили, че вече 

е включен като член на секционна избирателна комисия от партия 

ВМРО. 

Предлагам да изпратим това писмо по компетентност на 

Комисията за защита на личните данни, с оглед твърденията в него 

за неправомерно използване на личните му данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението, процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 3 (Александър 

Андреев, Кристина Стефанова, Севинч Солакова). 

Имате ли друг доклад? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да.  

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от председателя на 

Районната избирателна комисия – Силистра, и то е относно 

непостигане на съгласие на членовете на РИК – Силистра, при 

назначаване на секционните избирателни комисии в община 

Главиница. 

В  писмото се твърди, че на 24.02.2021 г. в Районната 

избирателна комисия – Силистра, е постъпило предложение от кмета 

на община Главиница за поименния състав на секционните 
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избирателни комисии въз основа на проведени консултации от 

22.02.2021 г. в община Главиница.  

В писмото се казва, че към предложението са представени 

всички документи, включително и протокола за проведените 

консултации, в който е отразено постигнато съгласие между 

участниците в консултациите.  Писмото е с вх. № НС-15-59 от 2 

март 2021 г. 

В писмото се твърди, че на 28 февруари 2021 г. в Районната 

избирателна комисия – Силистра, е постъпило заявление от 

господин Хамди – общински председател на ГЕРБ за община 

Главиница, с което се иска допълване на състава на заявените от ПП 

ГЕРБ членове на секционните избирателни комисии в изпълнение на 

решения № 17, 19 и 20 на Районната избирателна комисия – 

Силистра, с които решения е определен численият състав на 

секционните избирателни комисии за община Главиница съгласно 

методиката на Централната избирателна комисия, като се мотивира, 

че по време на консултациите е разбрал да запази четири броя от 

определените общо 67 членове и ръководен състав за ПП ГЕРБ за 

община Главиница за ПСИК. 

В писмото се казва, че действително в подписания протокол 

общият състав на членовете на СИК на ГЕРБ е с четири по-малко 

съгласно методиката. Към настоящия момент все още не е образуван 

и определен съставът на ПСИК. Районната избирателна комисия, 

след като се е запознала с така определения състав на СИК в община 

Главиница, е установила, че всъщност тези четири по-малко членове 

на Политическа партия ГЕРБ са заети от по един член на Коалиция 

„БСП за България“ и от трима за Политическа партия ДПС. 

Разгледали са направеното предложение и комисията е 

установила, че цялостното разпределение на членовете на СИК за 

общината не е съобразено с цитираните от мен по-горе решения на 

Районната избирателна комисия – Силистра,  и не е съобразено с 

методиката. 
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„Моля Централната избирателна комисия по така 

възникналия проблем по вземане на решението за назначаване на 

секционните избирателни комисии в община Главиница да вземе 

становище по отношение на въпроса следва ли да се приеме 

разпределението на членовете така, както е представено от кмета на 

общината и постигнатото съгласие, или да се коригира състава на 

секционните избирателни комисии съобразно постъпилата молба на 

Политическа партия ГЕРБ.“ 

Съжалявам, че не е качено. След като колега иска отлагане… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Бойкинова, да го отложим и да се качи, за да могат да се запознаят. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ще се качи и моля да се запознаете. 

Но в общи линии това е проблемът на Районната избирателна 

комисия – Силистра. Има постигнато съгласие и по-малко членове, 

назначени от Политическа партия ГЕРБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги, и аз предлагам, защото от 

това, което успявам да разбера, е необходимо повече време за 

запознаване. И аз съм за отлагане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Отлагаме. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам почивка за проветряване 

и запознаване от колегите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо от Районната избирателна комисия – Хасково, с което ни 

уведомяват, че са получили удостоверенията, но липсва 

удостоверението на секретаря госпожа Елмаз. Удостоверението е 

изпратено по имейл пощата, поради което ви го докладвам за 

сведение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Напротив, за последващо одобрение. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля за последващо одобрение. 

Удостоверението е изпратено на госпожа Елмаз. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване за последващо одобрение. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев,  Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против –  1 (Ивайло Ивков). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като 

гласувахме едно писмо до всички районни избирателни комисии и 

още не е оформено, предлагам ви да добавим още един текст, с 

който да поискаме районните комисии да въведат и данните за 

членовете на инициативните комитети за извършване на проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване на добавката. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.  

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

председател. Уважаеми колеги, в моята папка от днешното  

заседание ще видите четири писма от Специализираната 

прокуратура с номера НС-09-2, НС-09-3, НС-09-4 и НС-09-5. 

Предлагам да извършим проверката, за да можем да отговорим на 

Прокуратурата. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По извършване 

на проверката, след което… 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ще подготвя отговора, да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Гласували 17 

членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против –  1 (Ивайло Ивков). 

Уважаеми колеги, за проветряване и изпълнение на 

противоепидемичните мерки, давам почивка от 20 минути. 

 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Преди да дам думата на колегите по точка осма – доклади по 

дела, жалби и сигнали, минаваме към точка шеста. Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

 

Точка 6. Проект на решение относно утвърждаване на 

техническите характеристики на бюлетините за произвеждане на 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа са публикувани както проектът на решение за утвърждаване 

на техническите характеристики на бюлетините, така и самите 

приложения. Разгледахме ги на работна група. С оглед на това, че 

същите като приложение не се публикуват, предлагам да бъде 

спряно излъчването. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Процедура по гласуване за прекъсване на 

излъчването. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, Приложение № 1 е 

бюлетината за гласуване в страната. Утвърждаваме образеца 

съобразно макета, който получихме, с обща дължина 32 см. При 

положение че имаме възможност, след като изясним дължината на 

листите във всички райони, бихме могли да направим едно 

допълнително изменение в разстоянието на междуредията, но на 

този етап ви предлагам да бъде така, както е в проекта на 

Приложение № 1 с № 4579. 

Виждате, че нямаме промяна в шрифта, така както е в 

досегашните бюлетини, същият шрифт се използва. Размерите на 

буквите са почти същите. Принципът на главните букви и начални 

главни букви се запазва. В страната ще бъдат от изборен район 1 до 

31, така както са изборните райони, определени в указа на 

Президента. Номерацията на бюлетините си остава с осем позиции. 

Разстоянията от началото на бюлетината до перфорацията е също 

толкова, колкото беше и в другите избори – 65, а накрая – 40 мм. 

Квадратите са със съответните размери, така както е 

посочено. Виждате 20 и 21 как е предвидено да се отпечатва като 

година, става вече традиция в бюлетините да фигурира годината на 

изборите, и във втората половина – предпочитанията в кръгчетата. 

Броят им се определя съобразно кандидатската листа – двойно на 

броя на мандатите за съответния изборен район. 
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Друго, на което да се обърне  внимание. Тъй като в 

последните години Централната избирателна комисия дава превес на 

самото предпочитание, изразено в заявлението на партиите и 

коалициите, нямаме еднакъв начин на изписване на тези 

наименования. Те могат да бъдат с главни букви или с начална 

главна буква, поради което и имената на независимите кандидати са 

със само начални главни букви, за да има еднаквост, еднакъв 

принцип. 

Така на гърба на бюлетината са двете места за отбелязване на 

отпечатък от печата на секционната избирателна комисия, а в частта 

относно номерацията ще има черна лента. Надявам се, на тези 

избори няма да има проблем с мастилото, защото ще бъде една 

бюлетина. Иначе сме правили уточнение в придружителното писмо 

до печатницата на Българската народна банка. 

Ако искате и имате въпроси към това приложение за 

бюлетината в страната, да ги обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада на колегата Солакова. По Приложение № 1 тя подробно 

докладва всичките основни характеристики на бюлетината. 

Имаме ли въпроси към нея? Коментари, допълнения? Няма. 

Да минем тогава към Приложение № 2. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в Приложение № 2 е 

бюлетината за гласуване извън страната. В общи линии 

единствената разлика е липсата на втората половина на бюлетината 

за преференциите, каквито няма съобразно закона. Надписът в 

долното поле е „бюлетина за народни представители“. Това се 

технически характеристики. Съобразно нашите решения 

печатницата винаги има допълнителен защитен знак и защита, която 

въвежда и която не е част от регулацията с решенията на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада на госпожа Солакова във връзка и с Приложение № 2, а 
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именно характеристиките на бюлетината за гласуване извън 

страната. 

Имаме ли въпроси? Няма. Коментари? Предложения? Няма. 

Уважаеми колеги, след като разгледахме техническите 

характеристики, колега Солакова, да докладвате и проекта на 

решението с проектен № 4579. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  на основание чл. 

57, ал. 1, т. 19 от Изборния кодекс, съобразявайки съответните 

разпоредби относно съдържанието на бюлетината, предлагам да 

приемем решение и да утвърдим техническите характеристики и 

защитата на бюлетините за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г., като Приложение № 1 бъдат 

техническите характеристики на бюлетината за гласуване в страната, 

а Приложение № 2 – техническите характеристики на бюлетината за 

народни представители извън страната. 

С решението да посочим, че следва да се спазят изискванията 

относно формата на бюлетините, съгласно приложения, така както 

са докладвани по техническите характеристики, и в изпълнение на 

законовото изискване да бъдат в кочани по сто броя съгласно 

Приложение № 94 от изборните книжа, утвърдени с Решене № 1254 

от 26 януари 2021 г. на Централната избирателна комисия. 

Приложенията не се публикуват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте доклада 

на госпожа Солакова и представянето на решението. Имаме ли 

предложения относно текста на решението? Ако няма, процедура по 

гласуване. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  



 45 

Госпожо Солакова, номерът на решението е 2165-НС. 

Минаваме към точка осма. Колега Ивков, заповядайте. 

 

Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. Първо, НС-22-452 от 

2 март 2021 г. Лице, нарекло се Д. П., с имейл                                           

m., ни изпраща една снимка и казва, че е от 1 март 2021 г.            

Виждате и снимката, качена от 2 март 2021 г. Моли да го 

информираме нормално ли е това. Датата е 1 март 2021 г. 

„Кампанията не е започнала, моля да ме информирате какви 

действия ще предприемете.“ 

Аз съм ви подготвил проект, който пренесох в днешната 

папка, да го изпратим на областния управител, но с оглед на 

закъснението не знам дали да не го оставя за сведение, тъй като 

изборната кампания се открива утре. И въпреки това предлагам да го 

изпратим на областния управител, с писмото, което виждате, защото 

извън кампанията снимки и плакати на кандидати не са в 

юрисдикцията на Централната избирателна комисия, а на 

съответните областни управители, които трябва да ги премахнат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Ивков и писмото, което е изготвено, във 

вътрешната мрежа. Процедура по гласуване. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колега Ивков, имате ли друг доклад? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да.  
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Жалба е дошла преди един час от А.  М. От десетте             

страници на осма, ще видите изложението, неподписано, не е жалба, 

в най-добрия случай е някакъв анонимен или неподписан сигнал. 

„Аз, Атанас еди-кой си М., ЕГН, с лична карта еди-каква          

си, искам да подам жалба срещу БНО относно подадените от тях 

документи.“ 

Бълва информация за риковете, за пълномощник, 

включително и едно оттегляне на пълномощник, като от това, което 

пише в този текст, който намерих много трудно на петата страница, 

ако го прелистите, се вижда, че пълномощното на А. М.,                

това е самият той, защото отдолу пише „с уважение, А.“ и още           

едно такова на еди-кой си, са на същата дата. „Пълномощното на        

М. е отмено на 27“, явно иска да каже „отменено“. „Според непълна 

документация, получена от втория, еди-какво си, прилагам 

документи в прикачения файл. За всякакви други въпроси и 

необходимост от документи оставам на разположение.“ Няма 

подпис, няма искане. Има само множество страници и е заведено и 

затова предлагам този сигнал, наречен жалба, от А. М. по 

електронната поща със сканирани копия, да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение? Не виждам. 

Колега Ивков, имате ли друг доклад. Добре. 

Колегата Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, господин председател. 

Колеги, докладвам ви проект на решение, в моята папка, с № 4581 по 

жалба, постъпила по електронната поща от Т. Л. –                    

секретар на областния съвет на ДПС – Монтана, срещу Решение 

№ 40-НС от 28 февруари 2021 г. на Районната избирателна комисия 

– Монтана, с което са назначени съставите на секционните 

избирателни комисии в община Медковец. 

В жалбата се твърди, че е извършено нарушение от страна на 

общинската  администрация – Медковец, при разпределение на 

ръководните места в секционните избирателни комисии в общината. 
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С Решение № 27-НС от 18 февруари 2021 г. Районната избирателна 

комисия – Монтана, е определила, че на Политическа партия ДПС се 

полагат три ръководни места в секционните избирателни комисии в 

общината. 

При проведените консултации на 22 февруари 2021 г. при 

кмета на общината упълномощеното лице на партия ДПС госпожа 

А. В. заявява, че се отказва от ръководна длъжност в                 

Секционната избирателна комисия № 002, в село Пишурка и това е 

записано в протокола. Там партията остава с член на секционната 

избирателна комисия. Ръководни длъжности партия ДПС получава в 

секционните избирателни комисии в Аспарухово и в читалището в 

Медковец. До края на преговорния процес не се разисква въпроса 

третото ръководно място, полагащо се на партия ДПС, къде се 

преразпределя.  

При приключване на преговорите се оказва, че партия ДПС 

остава с две ръководни места при определени три съгласно Решение 

№ 27 от 18 февруари 2021 г. на Районната избирателна комисия – 

Монтана, а третото полагаемо им се място е прехвърлено към 

Коалиция „Обединени патриоти“, с което техните ръководни места 

от определени три стават четири. 

Протоколът от консултациите е подписан от представителя 

на партия ДПС с особено мнение поради несъгласие с 

разпределението на ръководните длъжности в секционните 

избирателни комисии. Това е и причината да бъде подадена жалба от 

Т.           Л.               – секретар на Областния съвет на ДПС – 

Монтана, срещу решението, с което са назначени съставите на 

комисиите.  

Тук правя и едно допълнение: с Решение № 39 от 

28 февруари 2021 г. Районната избирателна комисия – Монтана, 

оставя без разглеждане подадената жалба и я обявява за 

неоснователна. 

Предлагам ви, колеги, Централната избирателна комисия да 

намери жалбата за допустима и подадена в законоустановения срок 
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от легитимно лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване 

акт на Районната избирателна комисия – Монтана, а по същество, за 

основателна. 

„Централната избирателна комисия намира, че предвид 

особеното мнение на упълномощения представител на партия ДПС, 

не е постигнато съгласие между  участвалите в консултациите 

партии и коалиции в частта за ръководни състави на секционните 

избирателни комисии в община Медковец.  

Районната избирателна комисия – Медковец е следвало да 

назначи ръководните състави съгласно разпределението, прието с 

тяхно Решение № 27 от 18 февруари 2021 г.“ 

В този смисъл ви предлагам да обявим Решение № 40 от 

28 февруари 2021 г. на Районната избирателна комисия – Монтана, 

за неправилно, да го отменим поради нарушение на приетото  

Решение № 27-НС от 18 февруари 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложения проект на решение от страна на госпожа 

Георгиева. 

Колеги, време за запознаване. 

Имате ли други предложения? Запознахме се с решението. 

Въпроси имаме ли към докладчика? Ако няма, процедура по 

гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.  

Номерът на решението е 2166-НС. 

Добре, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал, 

постъпил в Централната избирателна комисия с вх. № 11-20 от 
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2 март 2021 г. Сигналът е от К. Д., който е посочил                         

телефон и адрес, а адресатът всъщност е Общинската избирателна 

комисия – Калояново, и в копие до: Окръжна прокуратура – 

Пловдив, Централната избирателна комисия и медиите. 

Със сигнала господин Д.     се обръща към Общинската 

избирателна комисия – Калояново, да прекрати правомощията на 

кмета на общината Г. Г. поради влязла в сила присъда. И                 

прилага и решение на Пловдивския апелативен съд към преписката. 

Тъй като ние го получаваме в копие, а адресатът е 

Общинската избирателна комисия, докладвам този сигнал за 

сведение. 

Колеги, предвид изказаните становища предлагам ви с 

протоколно решение да изпратим сигнала до Общинската 

избирателна комисия – Калояново, и ние. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Протоколно решение за изпращане по 

компетентност на Общинската избирателна комисия. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.   

Добре,  колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

жалба от кмета на община Елена. Проектът за решение трябва да е в 

моята папка под № 4701. С жалбата се обжалва решение на 

Районната избирателна комисия – Велико Търново, с което се 

назначават съставите на секционните избирателни комисии на 

територията на община Елена. 

В жалбата кметът твърди, че в деня на провеждане на 

консултациите е постигнато устно съгласие между присъствалите 
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представители на политическите партии и коалиции за 

разпределението в секционните избирателни комисии. Два дни по-

късно, след техническото му изготвяне, упълномощеният 

представител на ПП „ВОЛЯ“ отказва да го подпише, като депозира 

мотиви за това, свързани с възможността на „ВОЛЯ“ да разполага с 

по един член във всяка секционна избирателна комисия. След това 

районната избирателна комисия назначава секционните избирателни 

комисии при непостигнато съгласие, като уважава искането на 

„ВОЛЯ“ да имат най-малко по един член във всяка секционна 

избирателна комисия. Кметът твърди, че този принцип не е спазен 

по отношение на другите партии и коалиции и съответно иска 

Централната избирателна комисия да отмени изцяло Решение № 45 

на Районната избирателна комисия – Велико Търново. 

Предлагам ви да оставим без разглеждане жалбата на кмета 

на община Елена като недопустима, тъй като той няма правен 

интерес да обжалва това решение. Независимо че при него се 

провеждат консултациите, предложенията се правят от партиите и 

коалициите и само те имат правен интерес да обжалват решението 

на районната избирателна комисия за назначаване състава на 

секционните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада на колегата Бойкинова. Имате ли въпроси, предложения? 

Ако не, процедура по гласуване на решението на колегата 

Бойкинова. 

Остава без разглеждане, какво сведение? 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Колега Бойкинова, номерът на решението е 2167-НС. 

Друг доклад имате ли? Заповядайте. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, моля да 

погледнете в моята папка Определение на Административния съд – 

София град. 

Но преди това в папка от 2 март 2021 г. Определението на 

Върховния административен съд, с което се прекратява 

производството и се изпраща жалбата на Т. С.                                       

М. срещу Решение № 21-22-НС на Централната избирателна 

комисия за разглеждане по подсъдност на Административен съд – 

София град. И с Определение от 4 март 2021 г. Административният 

съд – София град, оставя без разглеждане жалбата на     Т.                 

С.           М.        на основание чл. 159, т. 1 и т. 4 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

С две думи, съдът казва, че „видно от жалбата валидността на 

документите за самоличност на жалбоподателката е изтекла преди 

13 март 2020 г. А оспорваното решение има за предмет само 

избиратели, чиито документи за самоличност са изтекли след 13 

март 2020 г.“.  

И според съда, това решение по никакъв начин не касае 

правата на жалбоподателката. Жалбата има характер на сигнал, 

който следва да се адресира до Централната избирателна комисия 

относно преценката на необходимостта от приемане на друго 

решение, което да касае избирателите извън страната, чиито 

документи за самоличност са изтекли преди 13 март 2020 г., и което 

да държи сметка за обективната възможност или невъзможност да се 

подаде заявление за издаване на нов документ за самоличност по чл. 

263, ал. 3 от Изборния кодекс, с оглед на което в диспозитива на 

определението, в моята папка от днес е, има диспозитив: „изпраща 

жалбата с характер на сигнал по правилата на Глава осма от 

Административнопроцесуалния кодекс“, да я разгледаме. 

И съответно другите мотиви на съда са, че процесното 

решение няма характер на индивидуален административен акт, 

защото то не засяга права и интереси на граждани, то само 

преразказва § 10, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби 
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на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с Решение на Народно събрание от 13 март 2020 

г., и за преодоляване на последиците, според което при 

произвеждане на избори по време на извънредна епидемична 

обстановка законът урежда случаите на избирателите при гласуване 

– как удостоверяват своята самоличност пред секционните 

избирателни комисии. 

Ще видим сега какво правим, докладвам ви решението на 

този етап за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Бойкинова, да се запознаем и ще разгледаме въпроса. Нека да бъде 

качен във вътрешната мрежа, за да може колегите да се запознаят. 

Друг доклад имате ли? Благодаря Ви. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви жалба, която 

е в моята папка, № НС-15-60 от 2 март 2021 г. Тя е препратена от 

Районната избирателна комисия в 26 изборен район – Софийска 

област, като жалбата е от господин К. Р. Н. в качеството                  

му на пълномощник за община Долна баня на Коалиция от партии 

„БСП за България“. Тя е адресирана от него до Върховния 

административен съд, но тъй като се обжалва решение на районна 

избирателна комисия, а именно № 34, с което Районната 

избирателна комисия е назначила съставите на секционните 

избирателни комисии в община Долна баня, преписката ни е 

препратена в цялост, съдържа протоколите от проведените 

консултации, всички предложения, така както са били направени, 

включително и кореспонденция по електронната поща, видно от 

материалите във вътрешната мрежа.  

С протокола по приемане на Решение № 34, оспорваното, съм 

се запознала служебно от страницата на Районната избирателна 

комисия, като с оспорваното решение, както казах, са назначени 

съставите на секционните избирателни комисии и са утвърдени 
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списъците с резервните членове в община Долна баня за провеждане 

на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

В жалбата се излагат твърдения, че на консултациите, които 

са проведени на 22 февруари 2021 г. в община Долна баня, са 

присъствали упълномощени представители, а именно госпожа С.            

П., според жалбоподателя, тя е присъствала на място, а той се е 

включил онлайн като по електронната поща е представил 

предложение, в качеството му на упълномощен представител на 

коалицията, за назначаване на секционните избирателни комисии. 

Колеги, видно от протоколите, те са два, консултациите са 

започнали така, както са били обявени, изпратени са съответно 

поканите, в административната преписка се съдържа цялата 

информация, надлежно уведомяване. От първия протокол, който е за 

проведените консултации, е видно, че упълномощен представител на 

Коалиция „БСП за България“ не е присъствал. Не става ясно, аз поне 

не разбрах, от соченото от жалбоподателя госпожа С.        П.         

дали е присъствала, но пък е видно, че предложението на „БСП за 

България“ е изпратено по електронната поща като изцяло е 

съобразно предложението.  

На консултациите обаче не са се явили „Демократична 

България – обединение“ и съответно Коалиция „Обединени 

патриоти“. Първоначално от преговорите има протокол,  който  е 

подписан при абсолютно съгласие от присъстващите участници, 

както казах, включително е съобразено предложението на Коалиция 

„БСП за България“, след което участниците правят допълнителни 

консултации в същия ден, в 12 часа, на които след като не са се 

явили „Демократична България – обединение“ и „Обединени 

патриоти“, участниците са постигнали договорености, споразумели 

са се за местата и отново при съгласие са подписани. 

Няма данни по преписката да е присъствал жалбоподателят, 

макар че видно и от самата жалба, по мое мнение, той е знаел. Видно 

от разменена кореспонденция, която ни е изпратена, след като са 

приключили консултациите, след като са постигнати договорености 
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от присъстващите и протоколът е подписан допълнително при 

абсолютно съгласие, консултациите, за пълнота на доклада, 

отбелязвам, че са приключили в 12,45 ч., видно от протокола за 

допълнителни консултации, по електронната поща след този час, 

много след този час, мисля, че в 13 ч. и нещо, под формата на имейл, 

вие го виждате, на текстово съобщение жалбоподателят сочи, че 

желае да бъдат назначени двете лица – Иван Георгиев Луджов – за 

член на Секционна избирателна комисия № 3, и Васил Атанасов 

Златанов – за член на Секционна избирателна комисия № 4. 

Предвид така установената фактическа обстановка, колеги, и 

с оглед възможностите, които са дадени по закон, и данните, които 

се съдържат в преписката, аз считам и предлагам проект за решение, 

с който да оставим жалбата без уважение. Считам, че тя е допустима 

и е от лице надлежна страна, с правен интерес, но по същество е 

неоснователна. Така че ви предлагам такъв проект за решение. 

И решението, в случай че се приеме, ще подлежи на 

обжалване пред съответния  административен съд. Това е моето 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Има ли други предложения, въпроси към 

докладчика? Не виждам. Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 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, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Номерът на решението, госпожо Ганчева, е 2168-НС. 

Имате ли друг доклад? Добре. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-22-474 – сигнал, относно предизборна агитация преди 



 55 

началото на предизборната кампания. Предлагам го за сведение. 

Първо, сигналът е анонимен. 

Докладвам ви жалба с вх. № НС-22-467 от 3 март 2021 г. 

Жалбата е дадена за докомплектуване за изпращане до Върховния 

административен съд. 

Жалбата е от Е. Б. К., който обжалва наше                       

Решение № 2161 относно жребия на поредните номера на партиите и 

коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви, написано е искане, но всъщност е сигнал. 

Докладвам ви вх. № НС-20-23 искане от „Статис“ АД. Това е 

фирмата, наименованието на Телевизия 7/8. Съобщават ни, че на 

интернет страницата на Съвета за електронни медии са публикувани 

указания и зачитам:  

„Медийният регулатор обръща  внимание и върху факта, че с 

участието на някои кандидати за народни представители и като 

водещи на предавания или на шоу програми, се нарушават 

принципите на равнопоставеност и неутралност при отразяване на 

кампанията.“ 

Тук развиват това съобщение на Съвета за електронни медии, 

обръщат се към членовете на Централната избирателна комисия, с 

което искат Централната избирателна комисия да се произнесе дали 

с тези указания, които СЕМ са дали, означава, че трябва да се 

прекратят трудово-правните отношения на част от водещите лица в 

телевизията, че се нарушава програмната схема на телевизията и 

последно искат от ЦИК да се произнесе с изрично решение по 

направените по-горе искания. 

Моето предложение е да препратим този сигнал, искане, до 

Съвета за електронни медии, тъй като на тяхната интернет страница 

са публикувани тези указания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Има ли други предложения? Няма. Процедура по 

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

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

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева), против – няма. 

Колегата Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Оттеглям за утре доклада, за утрешното 

заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, проектен № 4582 в папка с 

моите инициали. Съдържа предложение за решение относно жалба 

от Станислав Тодоров Трифонов срещу Решение № 74-НС от 2 март 

2021 г. на Районната избирателна комисия 26 изборен район – 

Софийски.  

В жалбата, която е подадена чрез упълномощено лице на 

партията, се твърди, че Решение № 74 на РИК 26, която отказва да 

издаде решение за промяна в състава и в реда на подреждането на 

кандидатската листа на партия „Има такъв народ“… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да се 

отложи разглеждането на жалбата и обсъждане в работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Отлагаме 

разглеждането за запознаване от колегите. 

Минаваме към точка 7а. Госпожо  Иванова, заповядайте. 

 

Точка 7а. Отчитане на местен референдум. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви преписка 

с вх. № МР-15-6 от 4 март 2021 г. Общинската избирателна 

комисия –Несебър, в изпълнение на задълженията си по чл. 40, ал. 3 

от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и 
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местното самоуправление отчита резултатите от гласуването пред 

Централната комисия за местните референдуми в срок до 48 часа от 

предаването на последния секционен протокол. В тази връзка 

колегите от Общинската избирателна комисия – Несебър, ни 

изпращат писмо, към което прилагат Решение № 26 от 1 март 2021 г. 

на комисията за резултатите от гласуването и за приемане на 

предложението, предмет на референдума; протокола на Общинската 

избирателна комисия – Несебър, за произвеждане на местен 

референдум на 28 февруари 2021 г.; разписки от преброяването на 

приетите, въведените и потвърдените секционни протоколи и 

протокол на ОИК, издадени от „Информационно обслужване“; 

протоколите на секционните избирателни комисии – 9 броя; и 

магнитен носител на данните, издаден от „Информационно 

обслужване“. 

От приетото от Общинската избирателна комисия – Несебър, 

Решение № 26 от 1 март 2021 г. става ясно, че от общия брой 

граждани с избирателни права според избирателните списъци, а 

именно 2139, са гласували, според подписите в избирателните 

списъци, 1626 човека. Тази е и бройката на гласувалите според 

намерените в урната за гласуване пликове. От тези 1626 броят на 

действителните бюлетини е 1597, а 29 са недействителни. От 

действителните бюлетини са отговорили с „да“ по въпроса на 

референдума 1193 човека или това е 76,2 %, тоест повече от 

изискуемите 40 %. Изпълнена е и втората предпоставка по чл. 41 от 

Закона за прякото участие, а именно отговорили са с „да“ повече от 

половината от участвалите в референдума избиратели, поради което 

с Решение № 26 Общинската избирателна комисия е обявила за 

прието предложението, предмет на референдума, по въпроса 

„Подкрепяте ли предложението за обособяване на нова община с 

център град Обзор, състояща се от населените места град Обзор и 

селата Баня, Приселци, Раковсково, Паницово, Емона и Козница?“, 

като това решение подлежи на обжалване в съответния срок, а 
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именно седемдневен срок от обявяването му пред съответния 

административен съд. Докладвам ви го, колеги, за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Иванова. Друг доклад имате ли по тази точка? Добре. 

 

Връщам на доклад по точка втора – машинното гласуване, 

преди да минем към отговорите на въпроси на граждани и разни. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

проведеното днес работно заседание на Работна група „Машинно 

гласуване“ ви предлагам да разгледаме два проекта за среща, която 

да се проведе утре. Това е, на първо място, проектен номер 5578 – до 

трите институции във връзка с тяхно  писмо, получено по 

електронната поща, с вх. № ЦИК-06-6-62 от 24 февруари 2021 г.  

С оглед ускоряване процесите по удостоверяване на 

съответствието на устройствата за машинно гласуване предлагам в 

утрешния ден от 17 часа в Централната избирателна комисия да се 

проведе среща на трите институции съвместно със софтуерен 

експерт на „Сиела Норма“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Има ли други предложения? 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова и Таня Цанева), против – няма. 

Продължете. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА:  На следващо място, колеги, пак във 

връзка с тази среща, второ писмо до господин Веселин Тодоров, 

проектен № 5579. Моля да го одобрим като съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението, процедура по гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева), против – няма.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, във връзка с  писмото до 

Обществения съвет, с което одобряваме тези организации, които са 

членове на Обществения съвет и имат статут на наблюдатели, че 

могат да присъстват в процеса по удостоверяване на съответствието, 

което беше гласувано в сутрешната част на  заседанието, предлагам 

да бъде допълнено, че тези лица, които са регистрирани като 

наблюдатели, следва техните имена да бъдат предоставени на 

Централната избирателна комисия за съгласуване. Предлагам да го 

допълним. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението за допълване на писмото, което вече гласувахме. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка 

Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева), против – 1 (Силва 

Дюкенджиева). 

Нямате друг доклад? 

По точка седма – доклади по административни преписки, 

господин Баханов, имате ли да докладвате? Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е качен проект за отговор. 

Получили сме по имейла с вх. № НС-22-3-88 от 25 февруари 2021 г. 

от Тони Тодорова – инженер, от Хасково. Явно е член на секционна 

избирателна комисия. Моли да поясним при участие на членове на 

секционната избирателна комисия при приемане на изборни книжа в 

деня преди изборите задължително ли е и присъствието им при 
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подредбата на изборното помещение, за да получат допълнителни 

средства от 22,50 лв., които се полагат за тази цел. 

И вторият въпрос: задължително ли е всички тези участия на 

член на секционната избирателна комисия да се документират с 

подписа му в съответен списък. Споделяла това, защото на 

предишни избори не ѝ бил предоставян такъв списък и била 

ощетена, въпреки присъствието ѝ. И заплаща ли се присъствието на 

член на СИК в обучителната сбирка седмица преди изборния ден, 

тъй като предпочитала винаги да чете издаваната за целта книжка и 

указателни инструкции за съответните избори, подробно 

мотивирани, както и да гледа клипчета по интернет със също 

подробни и полезни указания. 

Има подготвен отговор във вътрешната мрежа. Мислех да 

остане за сведение, но съм подготвил отговор, който моля да 

погледнете. Обясняваме й, че наше решение е уредило и определило 

размера на възнаграждението на членовете на секционните 

избирателни комисии и всички случаи, при които се дължат 

допълнителни възнаграждения при наличие на посочени в 

решението условия. 

Моля да го подложите на гласуване, ако колегите нямат 

някои предложения за изменения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, имате ли други предложения? Ако не, процедура по 

гласуване на писмото. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка 

Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – 

няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако позволите, още едно. 

И второто, уважаеми господин председател, МИ-04-02-8 от 

25 февруари 2021 г. от Областната дирекция на МВР – Благоевград, 

във връзка с едно разследване и на основание чл. 159 молят да им 
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предоставим информация, а именно има ли специални правила за 

упражняване правото на вот на застъпниците, като например 

невъзможност да се напуска избирателната секция, в която са 

застъпници и други. 

Подготвено е писмо във вътрешната мрежа, в папката с мои 

инициали, където сме описали правата и задълженията на 

застъпниците и изключението, начина на гласуване, предвиден в 

Изборния кодекс, който е принципът, всички да гласуват по списък 

по постоянния им адрес и кои са изключенията от това общо 

правило. 

Моля да го погледнете и, ако няма предложения по него, да 

го гласуваме, господин председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), 

против – няма.  

Имате ли друг доклад? 

Минаваме към точка осма а. Господин Джеров. 

 

Точка 8а. Доклади относно искания за отваряне на 

запечатани помещения. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-14-5 от 2 март 2021 г. 

Писмото ни е изпратено от кмета на община Полски Тръмбеш 

господин Чакъров. 

С писмото се иска от нас да бъде отворено запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените избори за народни представители от 2017 г., както и 

от Националния  референдум, проведен през 2015 г.  
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Отварянето на помещението се иска с цел документите да 

бъдат преместени в друго подходящо помещение до предаването им 

в Държавен архив – Велико Търново, и унищожаването на 

останалите книжа и материали. 

В тази връзка съм подготвил писмо в моята папка, с което ви 

предлагам да отговорим на господин Чакъров за начина и реда, по               

който може да се отвори помещението и оттам нататък какво следва 

с оглед и нашето Решение № 1244 и за всичките действия, които са 

необходими. 

Писмото е в моята папка от днес, номерът му е 5560. Моля да 

се запознаете със съдържанието му и, ако нямате предложения и 

възражения, да гласуваме изпращането на същото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Имаме ли други предложения? Ако няма, процедура 

по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Имате ли друг доклад в тази точка? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да, благодаря Ви, господин 

председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви също така и вх. № МИ-06-

200 от 4 март 2021 г.  Писмото ни е изпратено от госпожа Вардина – 

секретар на община Септември, с което ни уведомява, че има 

отворено помещение за съхранение на документи. Целта на 

отварянето на помещението е подмяна на врата и монтиране на 

метална решетка. Към  писмото са приложени съответно протокол за 

извършените действия, както и заповед под съответния номер. 

Преписката е окомплектована в цялост със съответните 

оригинални документи. 
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Докладвам го за сведение. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. В 

тази точка нямате друг доклад? 

Минаваме към точка девет. Колега Джеров, пак сте Вие. 

 

Точка 9. Отговори по въпроси на граждани. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-22-461 от 2 март 2021 г. 

Писмото ни е изпратено по имейл, има само инициали. Въпросът е 

следният: 

„Здравейте! Интересувам се дали се набират все още 

преброители за София – град“. 

Изготвил съм кратък отговор, в моята папка от днес можете 

да се запознаете, че предлагаме на въпросното лице да отвори 

страницата на Централната избирателна комисия в рубриката 

„Избори за Народно събрание 2021 г.“, в подрубрика „Въпроси и 

отговори“ под № 3 може да намери отговор на съответния въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

идентично писмо с вх. № НС-22-456 от 02.03.2021 г. Изпраща ни го 

г-жа А. Д., която пита дали има свободни места за                         

изборите тази година за преброяването на гласовете в гр. София.  

Предлагам, колеги, да изпратим на г-жа Д.                     

абсолютно идентичен отговор, както беше предишният, в страницата 

на Централната избирателна комисия в рубриката „Избори за 
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Народно събрание 2021 г.“, подрубрика „Въпроси и отговор“. 

Отговорът може да го намерите под № 3. 

Това е моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Друг доклад имате ли? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да, благодаря Ви, господин 

председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви следващо писмо, изпратено 

от г-жа Г. Д., вх. № НС-29-438 от 01.03.2021 г., в което                 

писмо г-жа Д. казва следното: „Здравейте, бих искала да             

направя едно запитване, надявам се да ми отговорите с конкретен 

отговор. Въпросът ми е следния: на избори 2021 г. на 04.04. ще бъда 

извън града по работа. Мога ли да гласувам в друг град? Благодаря.“ 

Предлагам, колеги да изпратим отговор, в моята папка 

можете да го намерите. По повод на писмото я уведомяваме, че няма 

право да гласува на друго място, различно от постоянния или 

настоящия си адрес. Това е предложението за изпращане на писмото 

с това съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал                            
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Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Друг доклад имате ли? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да. 

Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви също вх. № НС-22-442 от 

01.03.2021 г. Въпросът е идентичен, като предходния, от г-жа               

М. Д. ни е изпратен, като госпожата казва, че за датата                          

на изборите тя и съпругът й имат направена резервация за почивка – 

лечение в хотел, съответно населено място. Постоянният й адрес е 

гр. Русе на съответния адрес. Не е получила отговор на въпроса защо 

няма да може да гласува. Предвид изложеното моли за становището 

ни относно възможността на нея и съпруга й да гласуват на 

предстоящите парламентарни избори.  

Предлагам, колеги, да отговорим по идентичен начин, като 

уведомяваме г-жа Д., че няма право да гласуват на друго           

място, различно от постоянния или настоящия си адрес. Това е 

предложението ми за писмо-отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Още две еднакви писма, колеги, с 

два различни входящи номера от един и същи подател. Първият 

входящ номер е НС-22-459 от 02.03.2021 г. Същото писмо ни е 

изпратено от същия подател – г-н Б. с вх. № НС-22-460 от         

02.03.2021 г. Господин Б.      пита партията на Цветан Цветанов 

„Републиканци за България“ ще вземе ли участие в парламентарните 
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избори на 04.04.2021 г. Отговорът ми е качен в папката, може да се 

запознаете със съдържанието му, кратък и ясен. Уведомяваме г-н          

Б., че партия „Републиканци за България“ ще вземе участие в 

парламентарните избори, насрочени за 04.04.2021 г. Това е 

предложението ми за отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – 1 (Силва Дюкенджиева). 

Колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моя папка може 

да видите въпрос с вх. № НС-22-404 от 26.02.2021 г. Госпожа И.           

ни уведомява, че е получила телефонно обаждане от определен 

телефонен номер, който сочи, няма отношение с никакви 

институции, подписала се е в подписка в подкрепа на политическа 

партия за регистрация пред ЦИК. Сетила се е също така, че може би 

тече проверка на предизборните списъци, поради което ни моли 

посоченият от нея телефон да й укажем дали е телефон на 

Централната избирателна комисия, за да знае какво да прави.  

Не се съдържа в Изборния кодекс чрез телефон да се 

проверяват подписките в подкрепа на партиите, както и 

избирателните списъци, но така или иначе предлагам писмо до г-жа 

И.          предвид нейната молба, което може да видите в моя папка, 

че посоченият телефон не е сред служебните мобилни телефони, 

ползвани от Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, 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, Цветанка Георгиева); против – няма.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият въпрос е с вх. № НС-22-

455 от 02.03.2021 г. от г-жа К.: „Бих желала да знам дали                  

името ми фигурира в някоя декларация, подадена от партия. Тоест, 

дали се водя неин член, активист или подобно, за да бъда 

премахната“. Отговорът, който съм приготвил и който може да 

видите също в моя папка до г-жа К. е, че може да провери дали 

фигурира в списъка на лицата, подкрепящи регистрация на партия 

или коалиция за участие в изборите чрез електронна справка, която 

може да направи на интернет страницата на ЦИК, секция „Избори“, 

рубрика „За избирателите“. Централната избирателна комисия не 

разполага с информация за това кои са членовете на политическите 

партии, регистрирали се за участие в изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам дали има такава справка.  

РЕПЛИКИ: Качена е. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, хубаво. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, 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, Цветанка Георгиева); против – няма.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият е въпрос е сходен с този 

на колегата Джеров, който чухме преди малко: „Имам постоянен 
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адрес в гр. Ботевград и настоящ в гр. София. В деня на 

парламентарните избори няма да съм в посочените градове поради 

пътуване. Може ли да гласувам в друг град, удобен за мен?“ 

Отговорът, който съм приготвил до г-жа Й. е, че в изборите за 

народни представители на 04.04.2021 г. не може да гласува в 

населено място, където няма постоянен или настоящ адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващите два въпроса, уважаеми 

колеги, са свързани с две технически грешки. Сигурно си спомняте, 

че отговорихме на г-жа Н. Д., която ни питаше                           

относно това дали следва да има някакъв квалифициран електронен 

подпис на електронните форми на заявления за гласуване по 

настоящ адрес, на заявленията за подвижните секционни 

избирателни комисии. Докладвам писмо № НС-22-286-1 от 

04.03.2021 г. Дори направихме въз основа на това питане отговор в 

рубриката „Въпроси и отговори“. Госпожа Д. не е получила            

отговор обаче по чисто техническа причина. Той е коректно отразен 

в нашето писмо, но е допусната лека неточност при изпращането на 

писмото, тя не е уведомена. Прочела е обаче рубриката „Въпроси и 

отговори“. На електронна поща изпратихме днес следобед писмото, 

на същата поща сме получили това оплакване, че не е получила 

отговора, надявам се вече да го е получила. Така че докладва 

писмото за сведение. Все пак гражданката се е информирала от 

рубриката „Въпроси и отговори“ по поставения й въпрос, сега ще го 
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получи и съвсем директно. Питането е от 19.02.2021 г., отговорили 

сме на 25.02.2021 г.  

Вторият технически проблем, който докладвам е получен от 

г-жа С. с вх. № НС-22-482 от 04.03.2021 г. Обръща ни               

внимание, че в Решение № 411-ЕП от 24.05.2019 г. има нейни лични 

данни. Предлагам тези лични данни да бъдат веднага заличени и да я 

уведомим писмено за това. Това е моето предложение, господин 

председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на протоколно решение за 

заличаване на ЕГН-то. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият въпрос е идентичен с 

този, който аз докладвах и колегата Джеров докладва. Може да го 

видите в папката на колегата Ивков с вх. № НС-22-436 от 01.03.2021 

г.: „Може ли гражданин с постоянен и настоящ адрес в населено 

място в Република България, различно от гр. София, да гласува в гр. 

София на 04.04.2021 г.“ Отговорът може да видите в папката на 

колегата Ивков: „Уведомяваме Ви, че не може да гласувате на място 

в страната, различно от постоянния Ви и настоящ адрес“. Това е 

отговора. Говорихме с колегата Ивков в работната група. 

Предлагаме този въпрос и този отговор, в буквален смисъл, тъй като 

в днешното заседание в различни форми три почти идентични, 

аналогични въпроса видяхме, да бъде публикуван и със следващия 

пореден номер 16 или 17 в рубриката „Въпроси и отговори“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  
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Процедура по гласуване на отговора, както и качването му в 

рубриката „Въпроси и отговори“. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, следващият въпрос е 

аналогичен, на сутрешното заседание докладвах, може да го видите 

в папката на колегата Ивков – НС-22-475 от 04.03.2021 г. 

Гражданинът заявява, че е подал заявление за гласуване извън 

страната, но няма да бъде в Барселона на датата на изборите, ще се 

намира в гр. София. Въпросът му е ще има ли възможност да гласува 

нормално в гр. София. Отговорът, който виждате до г-жа С.                 

в папката на колегата Ивков е, че срокът за подаване на 

електронните заявления за гласуване извън страната е до 09.03.2021 

г. включително. „Дори да сте подали заявление за гласуване извън 

страната ще може да гласувате в секция по постоянния Ви адрес в 

страната, като попълните декларация по образец, която ще бъде 

предоставена на място.“ Предлагам тук само да добавим декларация 

по образец (изборна книга № 17), Приложение № 17 от изборните 

книжа. Този въпрос е също често задаван и го има вече отразен 

донякъде и в нашата рубрика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – 1 (Йорданка Ганчева). 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последният въпрос, колеги, е с вх. № 

НС-22-457 от 02.03.2021 г. Госпожа Г.      заявява, че е кандидат за 

народен представител, съгласно решение на районната избирателна 
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комисия, вече регистрирана. Същевременно работи в общинска 

администрация в качеството си на финансов контрольор. Отговорът, 

който е приготвен и може да видите е: „На основание чл. 161, ал. 1 

от Изборния кодекс следва задължително да ползвате по свой избор 

неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от 

регистрацията Ви като кандидат до обявяване на резултатите от 

изборите, след като заемате посочената длъжност“. Това е отговорът 

на въпроса.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Искам да поставя въпроса по 

отношение на тези права и задължения на кандидатите. Предлагам 

ви, колеги, ако някой изпада в несъвместимост от тези кандидати, 

този въпрос по отношение на съвместимостта да се решава от 

съответния компетентен орган, който е към кандидата. Дали ще бъде 

неговият работодател… Има случаи за несъвместимост, колеги. 

Член 159-161 от Изборния кодекс е дал ясни указания какво да 

правят кандидатите, оттук нататък при нарушението на тези 

указания би следвало съответният компетентен орган да вземе 

отношение. Ние имаме ли правомощия по чл. 159-161 от ИК? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

изготвен е проект на писмо, предлагам да го гласуваме. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 6 ( Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева); против – 8 (Александър Андреев, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Катя, Иванова, Паскал Бояджийски, 

Мирослав Джеров, Ерхан Чаушев и Севинч Солакова). 

Господин Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Пристигна жалба, която е от 

„Движение на непартийните кандидати“, което се представлява от 

Минчо Христов Куминев. Той жали частично споразумението 

между Българската национална телевизия и упълномощените 
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представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК. 

Предлагам проект на решение, запознали сте се с писмото в моя 

папка от 02.03.2021 г. вх. № НС-23-34. Господин Куминев е 

подписал без забележки, без резерви въпросното споразумение и 

след това е подал тази жалба, в която казва, че според него 

условията за участие в предаванията „Референдум“, „Панорама“ са 

дискриминационни и не зачитат равнопоставеността и значимостта 

на кандидатите, защото там са определили, че тези, които не са 

парламентарно представени, но са първите десет, те ще участват в 

тези предавания.  

Защо докладвам в тази точка? Защото считам, че 

споразумението не е административен акт, който подлежи на 

обжалване, а именно споразумение, съглашение между посочените 

лица в него относно формите, начините на провеждане на 

съответната кампания. „Движение на непартийните кандидати“ е 

подписало споразумението без резерви и забележки, ние сме 

одобрили споразумението с Решение № 2157-НС от 02.03.2021 г. и 

не виждам как може с наше решение да отменим частично или 

изцяло въпросното споразумение, което, пак казвам, не е 

административен акт. Затова ви предлагам отговор в този смисъл до 

„Движение на непартийните кандидати“ и моля за становище 

колегите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на писмо, което да бъде изпратено. 

Проектът на писмо е № 5540. 

Има ли предложения за отговор? Ако няма – процедура по 

гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Николай Николов 

и Севинч Солакова). 
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Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Въпреки принципа на процесуална 

икономия все пак има и принцип на законосъобразност и той е, че 

след като това споразумение е одобрено с решение на Централната 

избирателна комисия да върви в съда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващото писмо е получено на 

01.03.2021 г. с вх. № НС-06-38, то е от г-жа Мария Динева – 

председател на Общински съвет – Стара Загора, която иска да 

вземем писмено становище дали има установени ограничения за 

кандидатите за народни представители, които понастоящем са 

общински съветници, да участват в заседанието на общинския съвет 

и постоянните му комисии, които са насрочени в периода на 

предизборната кампания в изборите за народни представители.  

Предлагам да се уведоми г-жа Динева, че правата и 

задълженията на кандидати за народни представители са посочени в 

чл. 159-161 от Изборния кодекс и на основание чл. 30, ал. 6 и 7 от 

ЗМСМА компетентен да се произнесе относно несъвместимост на 

общински съветници е съответната общинска избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Има ли други предложения?  

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – 4 (Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Николай 

Николов и Севинч Солакова). 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващият ми доклад е относно 

писмо от г-жа Й. К. с вх. № НС-22-432 от 01.03.2021 г., пристигнало 

по имейл. Пита, по постоянен адрес е в София, настоящ – в 

Германия, трябва ли да си вземе удостоверение от общината, за           
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да гласува тук. Аз предлагам да й отговорим, че във връзка с 

нейното писмо, ако желае да гласува по постоянен адрес, не е 

необходимо удостоверение, може да провери секцията, в която ще 

гласува на адрес: „www.grao.bg“ секции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на писмото. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Господин Андрей Андреев ни е 

изпратил мейл,  иска да разбере как може да се свърже с нас да 

докладва как е възможно да го регистрират в чужбина без да знае. 

Текстът е несвързан, не можах да разбера много, но това, което 

разбрах е, че иска да подаде сигнал. Предлагам да му отговорим, че 

може да подава сигнали за нередности на електронната поща на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване за изпращане на отговор. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Мария Бойкинова, Николай Николов, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Александър Андреев). 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Писмо от 25.02.2021 г. НС-00-

138, въпрос от г-жа М. П. защо системата не й е                            

позволила да регистрира електронно заявление за гласуване в 

Италия. След проверка се установи, че системата е отхвърлила 

заявлението, тъй като на името на посоченото в писмото лице в НБД 

„Население“ е посочен друг различен адрес, а не този, който тя е 

посочила. Цитиран е и адреса. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: НС-22-450 от 02.03.2021 г.             

К. П. от остров Ман се интересува относно                            

откриването на секция на острова. Доколкото разбирам тези писма 

ги препращаме към Министерство на външните работи, за да го 

вземат предвид. Това предлагам да направим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението за препращане към Министерство на външните 

работи за становище. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – 2 (Александър Андреев и Ерхан Чаушев). 

Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-463 от 

02.03.2021 г. е постъпило по електронната поща едно писмо от г-жа 

С. Ч., която казва, че желае да гласува по настоящ адрес                        

в гр. Перник, като сочи, че има регистриран такъв адрес от 2017 г. 

Към писмото обаче е приложила образец на Изборна книга № 12-

МИ – заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. 

Същото е попълнено частично с лични данни, но не е подписано от 

нея. Ако беше подписано щях да предложа да го препратим по 

компетентност. Сега обаче, с оглед срока, в който може да се подаде 

заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес 
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предлагам да й отговорим със стандартния отговор, че ако има 

постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да си 

подаде заявление за включване в избирателния списък по настоящ 

адрес не по-късно от 20.03.2021 г. Да го подаде до общината по 

настоящия си адрес или електронно заявление през интернет 

страницата на общината. В този смисъл предлагам да й отговорим, 

все още има време. Може би е решила, че това заявление, което е 

подписала и го е подала до нас трябва да бъде адресирано до нас, 

което не е така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка десета. Господин Бояджийски, 

заповядайте. 

 

Точка 10. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря, господин председател. 

Имам две разпределени искания по ЗДОИ. С оглед 

направените в тях искания предлагам да се разгледат, по реда на чл. 

8, ал. 2 от Вътрешните правила, от работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението за отлагане на доклада с оглед обсъждането в 

работна група. 

С оглед проветряване и извършване на дезинфекция давам 15 

минути почивка. 

 

(След почивката) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

Връщаме се на точка осма от дневния ред. Колегата 

Бойкинова във връзка с писмото от Силистра. 

 

Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, след направена 

справка установих, че Районна избирателна комисия – Силистра е 

назначила съставите на територията на община Главиница с 

Решение № 74 от днес, поради което запитването на РИК – Силистра 

ви предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Няма други предложения.  

Колегата Бояджийски във връзка с писмото, което предложи. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, след като си 

направих справка в днешния дневен ред и писмата, които сме 

приели, установих, че отговор с вх. № НС-23-29 от 25.02.2021 г. сме 

приели отговор на поставени въпроси по отношение на председател 

на общински съвет и на общински съветници.  

Предлагам ви вместо проект на писмо по вх. № НС-06-38 от 

01.03.2021 г., което докладвах, тестът на писмото да бъде заменен с 

текста, касаещ общинските съветници от писмо с вх. № НС-23-29 от 

25.02.2021 г. Целта да е излъчваме еднакви послания и те да бъдат 

ясни и да са уеднаквени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Мирослав Джеров, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Минаваме към точка 11. Разни. Колегата Джеров. 

 

Точка 11. Разни. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение вх. № МИ-15-70 

от 02.03.2021 г. една преписка, окомплектована в цялост, свързана с 

прекратяване на правомощията на избран общински съветник и 

избиране на нов общински съветник. Преписката ни е изпратена от 

ОИК – Лъки. Окомплектована е в цялост. Има подадено заявление 

от г-н Данчев, който е бил общински съветник в Лъки, избран от 

листата на „Земеделски народен съюз“, но с това си заявление казва, 

че е избран за кметски наместник на с. Борово, община Лъки, която 

длъжност е част от държавната администрация. В тази връзка си 

подава заявлението за напускане и предлага на негово място да бъде 

избран следващият от листата, съответно г-н Сираков.  

Преписката е окомплектована в цялост, има решението на 

Общинската избирателна комисия – Лъки под № 79-МИ от 

02.03.2021 г., окомплектовани с Протокол № 20 с поименен списък 

за гласувалите единодушно 11 членове. Докладвам ви за сведение. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря за 

доклада за сведение. 

Госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх.№ ЧМИ-

06-37 от 01.03.2021 г. Изпратено ни е писмо с приложен протокол и 

заповед на кмета във връзка с отворено помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали в община Криводол за 

прибиране на проведените в кметство Пудрия частични избори, 

приключили на първи тур. Докладвам ви го за сведение.  

Още една преписка за сведение с вх. № НС-22-486 от 

04.03.2021 г. от К. М., който е заявил в Общинска               

избирателна комисия – Монтана поправка на сгрешено изписване на 

презимето на водача на листата на Коалиция „Ние, гражданите“. 
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След извършена справка установих, че с решение това вече е 

направено. Така че и тази преписка ви докладвам за сведение. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Връщаме се към точка осма – доклади по дела, жалби и 

сигнали. Госпожо Стойчева, заповядайте. 

 

Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка под проектен № 45-

82-1 е предложението за решение относно жалба от Станислав 

Тодоров Трифонов чрез пълномощника В.                 Д.                      

В.    срещу Решение № 74-НС от 02.03.2021 г. на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски. 

В жалбата се твърди, че цитираното решение на РИК – 26, с което 

Комисията отказва да издаде решение за промяна в състава и в реда 

на подреждането на кандидатската листа на ПП „Има такъв народ“ е 

неправилно и незаконосъобразно поради нарушение на Материалния 

закон. Жалбоподателят сочи, че съгласно Изборния кодекс 

кандидатите за народни представители може да се издигат само от 

партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие 

в изборите на 04.04.2021 г., а предложените кандидати се подреждат 

в кандидатски листи, като подредбата им се извършва по преценка 

на партията или коалицията, която ги предлага. Регистрацията на 

кандидатските листи също се извършва въз основа на конкретно 

направено предложение от партия или коалиция.  

Според жалбоподателя ПП „Има такъв народ“, регистрирана 

с Решение № 46 от 28.02.2021 г. на РИК – 26 – Софийски новото 

предложение от 02.03.2021 г. е направено в законоустановения срок 

за регистрация на кандидатските листи и като такова то обективира 

волята на партията за състава и реда, по който са подредени 

кандидатите в листата. Жалбоподателят твърди, че подреждането на 

кандидатите в листата изцяло е от компетентността на партията, тъй 

като Изборният кодекс изисква съгласие от кандидата за издигане от 
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съответната партия, но то не е обвързано с конкретното място в 

кандидатската листа. Видно от мотивите на Решение № 74-НС от 

02.03.2021 г. на РИК – 26 – район Софийски след дадени указания по 

телефона от член на РИК преди 17.00 часа на 02.03.2021 г. 

пълномощникът на ПП „Има такъв народ“ е подала ново 

предложение за регистрация на кандидатска листа, заведено под вх. 

№ 52 от 02.02.2021 г., с което не се представя доказателства за 

обстоятелство по чл. 285, ал. 5 от Изборния кодекс относно 

позицията в листата на Никола Христов Кръстев, а се иска РИК да 

промени подредбата на регистрираната с Решение № 46-НС от 

28.02.2021 г. кандидатска листа на ПП „Има такъв народ“. В 

предложението се иска разместване на подреждането, както следва: 

кандидатът Никола Христов Кръстев, регистриран под № 3, 

съгласно Решение № 46-НС от 28.02.2021 г. да се регистрира под № 

9, а останалите кандидати от листата да се подредят с едно място 

напред.  

Централната избирателна комисия намира, че когато 

заявлението е подадено след влизане в сила на решението на 

районната избирателна комисия в срока по чл. 255 от Изборния 

кодекс искането на партия или коалиция за промяна в подредбата на 

вече регистрирана листа е неоснователно и не следва да се уважи. 

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши: оставя 

без уважение жалбата на партия „Има такъв народ“, представлявана 

от Станислав Тодоров Трифонов чрез В.                          Д.                  

В.            – пълномощник, срещу решение № 74-НС от 02.03.2021 г. 

на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район 

– Софийски. Решението на РИК в Двадесет и шести изборен район – 

Софийски, подлежи на обжалване пред Административен съд – 

София-област, чрез РИК в Двадесет и шести изборен район – 

Софийски, в тридневен срок от обявяването му. 

Господин председател, правя една корекция в мотивната част 

на решението, а именно: Централната избирателна комисия намира, 
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че когато заявлението е подадено след приемане на решението на 

районната избирателна комисия в срока по чл. 255 от Изборния 

кодекс искането на партия или коалиция за промяна в подредбата на 

вече регистрирана листа е неоснователно и не следва да се уважи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам: 

„Централната избирателна комисия намира, че когато заявлението е 

подадено след приемане на решение на районната избирателна 

комисия искането на партията или коалицията за промяна в 

подредбата на вече регистрирана листа е неоснователно и не следва 

да се уважи.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате допълненията, които бяха направени и които 

колегата Стойчева приема.  

Има ли други предложения по текста на решението? Ако 

няма – процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов, 

Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 

(Мария Бойкинова и Таня Цанева) 

Номерът на решението е 2169-НС. 

Колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз гласувах 

„Против“, защото считам, че в срока за регистрация на 

кандидатските листи и при невлязло в сила решение на вече 

регистрирана кандидатска листа на тази партия в нейно право е да 

иска пренареждане на кандидатската листа. Кандидатите попълват 

декларации, че са съгласни да бъдат предложени от тази партия, но 

те не декларират съгласие за определен номер, поради което считам, 

че партията във всеки един момент може да пренареди своята листа 
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в срока за регистрация и съответно жалбата й би била основателна. 

Още повече, че изборният процес все пак трябва да бъде и 

предвидим. В Районна избирателна комисия – Бургас са взели 

обратно решение и са пренаредили листата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме 

отново към точка 11 – Разни. Господин Димитров. 

 

Точка 11. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председател. 

Две бързи преписки. Първата е дошла с писмо по пощата с № 

НС-10-67 от 01.03.2021 г. и представлява талон за приемане на 

заявление на партия за начална регистрация. За сведение. Номерът 

на делото е фирмено дело 201/2009 г. на политическа партия. Не 

мисля, че има отношение към нашия процес, не знам как е 

попаднало. Партията се казва „Можещите“ и се позовава на 

Политическо движение „Николай Хайтов“. 

Второто, което е за сведение, е с № НС-22-454, общ вид от 

страница и половина наречен целесъобразен материал във връзка с 

предстоящи избори. Адресирано е до отговорник към ЦИК: 

„Уважаеми Съвет, заинтересовани, държавно-представителни звена, 

органи и инстанции…“. Нищо по същество, подписал д-р С.,            

освен, че: „…ситуацията с COVID е тежка и че трябва да се гласува 

само дистанционно“. Това е смисъла на тези страница и половина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Войнов 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило становище от 

главния юрисконсулт с вх. № ЦИК-09-69 от 04.03.2021 г. 

Становището е относно действия в ЦИК по процедурите за 

възлагане на обществени поръчки чрез договаряне без 

предварително обявление с предмети възлагане на компютърната 

обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на 
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бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за 

народни представители и изработка и доставка на хартиени 

бюлетини за гласуване в изборите за народни представители. 

Сроковете за подаване на първоначална оферта от поканените 

участници изтичат, съответно за компютърната обработка – днес в 

23.59 часа. За изработката и доставяне на хартиените бюлетини – 

утре в 23.59 часа.  

Необходимо е да се определят комисии за разглеждане на 

първоначалната оферта и провеждане на договаряне с поканения 

участник. Всяка комисия се назначава със заповед на председателя 

на ЦИК. 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 ЦИК. 

Предлагам комисията да е тричленна в състав: председател – 

Емил Войнов, членове: Кристина Стефанова и Кристина Георгиева, 

която да бъде външен експерт. Комисията да започне своята работа 

на 05.03.2021 г. в 12.30 часа. С целия проект на заповед може да се 

запознаете, тя е приложение към становището. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Войнов, 

моля да отложим назначаването на комисията за утре.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, в вх. № НС-20-21 от 01.03.2021 г. сме получили 

писмо от генералния директор на БНР с два въпроса. Първият е по 

какъв начин се регламентира излъчването на платени и безплатни 

форми на инициативните комитети в националния ефир на БНР, 

програмите „Хоризонт“ и „Христо Ботев“? Вторият въпрос – имаме 

ли задължителен брой излъчвания при анонсирането на диспутите, 

съгласно т. 19 от Решение № 2128 на ЦИК и анонсирането отнася ли 

се и за двете форми на диспут – безплатна и платена? Отговорът ми 

е с дата 02.03.2021 г., като отговарям на генералния директор, че 

платените и безплатни форми от националния ефир на БНР се 
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регламентират съгласно правилата, приети с Решение № 2128-НС на 

ЦИК от 24.02.2021 г., като се спазват принципите на обективност, 

равнопоставеност, зачитане на правото, доброто име на всеки 

кандидат. По време на предизборната кампания може да се 

използват и платени форми с цел популяризация на партии, 

коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати. 

Времетраенето на платените форми, времето и броя на тяхното 

излъчване се определят по споразумение между генералния 

директор на БНР и упълномощени представители на партии, 

коалиции и инициативни комитети.  

По отношение на анонсирането на диспутите няма 

задължителен брой излъчвания и се отнася за безплатните форми на 

предизборната кампания. 

Предлагам този отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Има ли други предложения? Няма. 

Процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Николай Николов, Мария Бойкинова, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам за сведение писмо, в което сме в 

копие, писмото е до министъра на вътрешните работи от главата на 

мисията на ОСС, с което искат работна среща с министерството във 

връзка със сигурността на мисията. За сведение. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-39 от 03.03.2021 г. 

Писмото е от Независимата избирателна комисия на Афганистан, с 

което се обръщат към Централната избирателна комисия, като 

изявяват желание да участват като наблюдатели в предстоящите 

парламентарни избори. Предлагам писмото да го изпатим на 

Министерство на външните работи.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване изпращането на писмото до Министерство на външните 

работи. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Николай Николов, Мария Бойкинова, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам две писма от Международния 

център за парламентарни науки, с които писма ни информират за 

предстоящи обучения, едното ще се състои между 7 и 11 юни, а 

другото обучение – за разрешаване на изборни конфликти ще се 

състои между 26 и 30 юли чрез Zoom. За сведение. 

Докладвам писмо от Секретариата на ЕUEF с вх. № 07-2 от 

02.03.2021 г., с което ни информират, че срещата на Изпълнителното 

бюро ще се състои писмено от 15 март до 5 април 2021 г. Това писмо 

мисля на малко по-късен етап, след няколко дена, да го поставя 

отново, за да преценим ще участваме ли. 

Докладвам ви писмо, което вече съм докладвала на 

26.02.2021 г. от Института за развитие на публичната среда, с което 

ни предлагат да създадем и да публикуваме публичен регистър, в 

който да даваме информация по отношение на разходване на 

средствата по медийни пакети. Ако се обединим към това да 

изработим и публикуваме такъв регистър, бих коригирала 

предложението на Института за развитие и публична среда, тъй като 

те предлагат графи, които не отговарят на нашето решение за 

медийни пакети. На работна група отново ще поставя въпроса за да 

го решим.  

Последно ви докладвам, че към момента съм получила 

четири заявки за излъчване на предизборни кампании по медийни 

пакети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодарим. 
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Колегата Бояджийски? Няма. 

Колегата Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

преписка с вх. № ПВР-06-3 от 01.03.2021 г. Кметът на район 

„Одесос“ – община Варна г-н Георги Недев ни уведомява за 

отворено запечатано помещение по реда на т. 2 от наше Решение № 

1244-МИ от 30.09.2019 г. във връзка с преместване на изборни 

книжа и материали от едно помещение в друго. Към писмото са 

приложени съответно Заповед № 35 от 24.02.2021 г. и протокол от 

комисия, която е присъствала и оформила протокола във връзка с 

отварянето на помещението. Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да 

изпратим писмо до Печатницата на БНБ във връзка с приетото 

решение за утвърждаване на техническите характеристики на 

бюлетините. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. Да 

обърнем внимание, че техническите характеристики не се 

публикуват и не се оповестяват.  

Във връзка с установяването на кандидатските листи, 

регистрирани в районните избирателни комисии и с оглед на тези 

технически характеристики, да поискаме да ни бъде представен 

макет на бюлетината за страната с 32 позиции, като бъдат 

отпечатани от № 1 до № 30 наименованията на партиите и 

коалициите, съобразно нашето решение за жребия за определяне на 

номерата в бюлетината и да бъде изписано произволно име на 

независим кандидат на 31-ва позиция. А за бюлетината извън 

страната – да ни бъде представен макет с 31 позиции, съобразно 

техническите характеристики и пак така – със същите наименования, 

съобразно решението за номерацията от жребия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по отношение на 

писмото на Комисията по досиетата допълвам и коригирам 

предходния си доклад. Писмото е изпратено до районните 

избирателни комисии с копие до нас и от РИК се изискват списъците 

на регистрираните кандидати за извършване на проверка. Така че 

остава за сведение на ЦИК. 

Докладвам ви за запознаване запитване от Районна 

избирателна комисия – Търговище във връзка с назначаване 

съставите на секционните избирателни комисии на територията на 

община Търговище. То е свързано с преди това поставен въпрос от 

районната избирателна комисия. Моля да се запознаете, на работна 

група утре да можем да го обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, кратък доклад.  

Постъпило е писмо с вх. № НС-03-35 от 04.03.2021 г. от 

заместник министър-председателя по икономическата и 

демографската политика и министър на туризма г-жа Николова във 

връзка с провеждането на среща в понеделник – 08.03.2021 г., от 

14.00 часа, като на срещата ще присъстват и представители на 

Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните 

работи, ДАЕУ, БИН и БИС. 

Потвърдена е срещата, колеги, в понеделник следобед от 

14.00 часа. За сведение ви го докладвам. 

С това приключихме дневния ред на днешното заседание. 

Закривам заседанието, като насрочвам утрешното заседание 

следобед от 13.30 часа с оглед провеждането на работни обсъждания 
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в работни групи: „Гласуване извън страната“, „Изборни книги“ и 

„Принципни решения“. 

 

(Закрито в 20.20 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

Стенографи: 

Вирджиния Петрова 

 

Виолета Тасева 

 

Красимира Николова 

 

 

 


