
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 305 

 

На 8 март 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е н     р е д: 

 

1. Доклад относно произвеждането на втори тур на 

частичните избори за кметове. 

Докладва: Севинч Солакова 

2. Доклад относно обществена поръчка за изработка и 

доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

  Докладват: Севинч Солакова и Емил Войнов 

2а. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори.  

  Докладва: Бойчо Арнаудов 

3. Доклади по административни преписки.  

Докладват: Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Емил Войнов и 

Бойчо Арнаудов 

3а. Проект на решение за промяна в състав на РИК. 

  Докладва: Георги Баханов 

4. Доклад относно машинното гласуване.  

  Докладват: Таня Йосифова и Александър Андреев 

5. Доклад относно разяснителна кампания.  

  Докладва: Кристина Стефанова 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  
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Докладват: Бойчо Арнаудов, Цветанка Георгиева, 

Емил Войнов, Силвия Стойчева, Йорданка Ганчева, 

Ивайло Ивков и Николай Николов 

7. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

Докладват: Йорданка Ганчева, Паскал 

Бояджийски и Николай Николов 

8. Проект на решение относно определяне на партиите, 

коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват 

медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс.  

  Докладва: Димитър Димитров 

9. Отговори по въпроси на граждани.  

Докладват: Николай Николов, Таня Йосифова и 

Ивайло Ивков 

10. Разни.     

Докладва: Таня Цанева  

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

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

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Мария Бойкинова. 

Заседанието бе открито в 11,05 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на Комисията. 

 

*   *   * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

в днешния ден.  
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Във вътрешната мрежа виждате дневния ред.  

Господин Арнаудов, заповядайте.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Точка: предложение до президента за 

насрочване на частичен избор на кмет.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: В „Административни преписки“ и 

„Въпроси на граждани“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да ме добавите в т. 2 и т. 3.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: В „Сигнали и жалби“, ако обичате, 

господин председател.  

И ако ме няма, и ако ще има – във „Въпроси и отговори“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

По молба на господин Баханов, ще включим и точка за 

промени в състав на РИК.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ако може да ме включите в т. 6 – 

„Сигнали“, и в т. 7 – „Избори извън страната“.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: И в „Административни преписки“ 

искам да се включа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, не виждам други желаещи.  

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

против – няма.  

Уважаеми колеги, колегата Бойкинова ползва отпуск и 

отсъства от днешното заседание. Другите колеги закъсняват с оглед 

обработката на техните преписки.  

Преминаваме към първа точка. Госпожо Солакова, 

заповядайте.  
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Точка 1. Доклад относно произвеждането на втори тур на 

частичните избори за кметове.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, съвсем накратко, 

произведения втори тур на частичните избори за кметове приключи 

успешно, в общи линии без сериозни сигнали. До Централната 

избирателна комисия не е стигнало нищо във връзка с подадени в 

някои случаи сигнали или жалби, по които се произнесе съответната 

общинска избирателна комисия.  

Всички материали, които са свързани с предоставяне на 

информация за избирателна активност ви ги докладвам за сведение. 

Те се публикуват и на страниците на общинските избирателни 

комисии. В този смисъл в Централната избирателна комисия се 

получават за сведение.  

В момента тече приемането на протоколите от произведените 

избори от общинските избирателни комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Солакова.  

Минаваме към втора точка. Госпожо Солакова, заповядайте.  

 

Точка 2. Доклад относно обществена поръчка за изработка и 

доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с оглед на това, че 

докладната записка, свързана с двете поръчки за компютърната 

обработка и възлагането на отпечатването на бюлетините е на 

господин Войнов, той ще докладва по тази точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Солакова.  

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.  

Уважаеми колеги, във връзка с процедурата за възлагане на 

обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с 
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предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г.“, е 

необходимо да се определи комисия за разглеждане на 

първоначалната оферта и провеждане на договаряне с поканения 

участник.  

В моя папка има проект на заповед за назначаване на 

комисията. В проекта е предвиден следния състав: председател – 

Севинч Солакова, членове – Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева и 

Бойчо Арнаудов, членове на ЦИК, и Виктория Юнакова – външен 

експерт.  

Предлагам да се запознаете със заповедта и ако няма 

забележки да бъде подложена на гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Войнов.  

Чухте предложението за персоналния състав на комисията. 

Колеги, виждате и проекта на заповед, който е изготвен и е във 

вътрешната мрежа.  

Има ли други предложения? Не виждам.  

Процедура по гласуване и одобряване на комисията в 

състава, който беше докладван от господин Войнов, и възлагане 

подписването на заповед за назначаването й от страна на 

председателя.  

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

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Минаваме към трета точка, тъй като по т. 2а колегата 

Арнаудов в момента не е в залата. Госпожо Солакова, заповядайте.  

 

Точка 3. Доклади по административни преписки.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място ви 

докладвам писмо, което е от 5 март във връзка с дискусионния 

форум на 9 март, организиран от Националното сдружение на 

общините, вх. № НС-06-48 от 5 март 2021 г. Трябва да е в днешна 

папка. Във връзка с организирания форум посочват заявените лица 

от други организации и администрации. Ще има участие на главния 

държавен здравен инспектор и представител на Администрацията на 

Министерския съвет. Чрез Zoom платформата, председателят може 

би ще докладва, той е организирал възможността за участие на 

цялата Централната избирателна комисия в този дискусионен 

форум. Приложени са въпроси и предложения от общински 

експерти, заявили желание за участие във форума. В 

предварителната промяна няма промяна към настоящия момент. От 

13,30 ч. на 9 март е предвидено участието на дискусионния форум.  

Докладвам ви материала за запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Солакова.  

Свързано с провеждането на този дискусионен форум и от 

страна на Централната избирателна комисия съм възложил да 

проверим възможността цялата Централната избирателна комисия 

да се включи чрез Zoom от залата, като по този начин могат да 

вземат участие всички колеги, след като прекъснем заседанието в 

следобедната част, да могат да отговорят и поставят въпросите. 

Както виждате, една част от тях вече са включени в това 

първоначално писмо. Молбата, която отправих от името на 

Централната избирателна комисия към Националното сдружение, е 

участието на Централната избирателна комисия да бъде преценено 

така, че да не попречи на продължаването на работата. Знаете, че 

всички ние в момента сме в активен период, да можем да продължим 

заседанието в следобедната част, с оглед на което да бъде 

предвидена възможността ние да се включим или в началото, или в 
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определен етап от дискусионния форум, като това не попречи на 

нашата работа.  

Разбира се, очаквам потвърждение от страна на 

Националното сдружение и в момента, в който имаме информация, 

ще ви докладвам и това, което е прието от тяхна страна. В 

следобедните часове ще бъде извършена и настройката, за да видим 

дали може от залата да се включи Централната избирателна комисия 

чрез Zoom. Благодаря и аз за вниманието.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по тези въпроси може би е 

добре да направим и едно кратко работно обсъждане на работна 

група, доколкото някои от тях бяха поставени на нашето внимание 

от съответни общини, например с обособяване на изнесени приемни 

на РИК извън областния град за няколко съседни общини. В този 

смисъл имахме няколко такива предложения и при нас.  

Ако стигнем до някакво решение, ние бихме могли директно 

да уведомим на форума представителите на общините за 

становището на Централната избирателна комисия. Разбира се, при 

всички случаи е добре да чуем допълнителни аргументи, тъй като 

повечето въпроси, виждате, са свързани с ковид условията, при 

които ще се произвеждат изборите и ще се осъществява гласуването. 

Има доста неща в организационно-техническата подготовка за 

изясняване и конкретизиране, където, разбира се, следва да бъдат 

включени отговорниците от страна на изпълнителната власт, 

представители на Министерството на здравеопазването и 

Администрацията на Министерския съвет.  

Моля да се запознаете и да уточним един час, в който да се 

направи работна група.  

Колеги, докладвам ви писмото от Печатницата, с което те ни 

информираха за подизпълнител и направиха съответното 

разпределение по изборни райони. Само да допълня изрично 

посочването и потвърждаването на предоставянето на бюлетините за 
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извън страната в срок. За да може това да се случи, трябва да 

започне производството не по-късно от 12,00 ч. на 15 март за 

бюлетините извън страната. С това трябва да се съобразяваме и ние 

като възложител по договора за отпечатване на бюлетините.  

Докладвам ви едно писмо, което е от председателя на 

Районна избирателна комисия в 17 изборен район – Пловдивски, с 

подпис и печат на Районната избирателна комисия, на вниманието 

на господин Андреев. Докладвам го за сведение. Не считам, че 

следва да бъде разгледано, след като не е оформено изрично от 17 

РИК, още повече, че сме им писали по какъв начин се оформя 

кореспонденцията.  

На този етап ще ви докладвам, тъй като току-що са 

представени, предложенията за частично изплащане на изпълнени 

дейности по граждански договори. Моля да се запознаете с отчетите 

по граждански договори със съответните номера от К. П., А. Иванов 

и А. А. Те са приложение към докладна № ЦИК-09-71 от 8 март, 

както и докладната за заплащане на стенографските услуги № ЦИК-

09-70 от 8 март. За работна група.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Ще бъдат обсъдени в работна група, след което отново ще 

бъдат докладвани в заседание на комисията.  

Друг доклад?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: На този етап нямам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Госпожа Йосифова, заповядайте.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, докладвам ви преписка, която е постъпила, 

запитване от Районна избирателна комисия – Бургас, само че не е 

качена. Става въпрос за избирателите с изтекли документи за 

самоличност. Ако искате ще се включа малко по-късно, за да я 

качат.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, отлага 

се.  

Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.  

Уважаеми колеги, във връзка с писмо от Администрацията на 

Министерския съвет с вх. № НС-03-32 от 1 март, с което ни 

препратиха по компетентност писмо от Данелия Бобева, което 

докладвах на заседанието в петък, предлагам да изпратим писмо до 

началника на отдел „Приемна“ на Министерския съвет, с което да 

информираме, че на зададен аналогичен въпрос от госпожа Бобева, 

на нея й е отговорено с писмо, което писмо да приложим.  

Писмото е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа писмо с проектен № 5630.  

Имаме ли други предложения?  

Ако няма, процедура по гласуване.  

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

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Имате ли друг доклад?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Минаваме към четвърта точка. Госпожо Йосифова, 

заповядайте.  

 

Точка 4. Доклад относно машинно гласуване.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, в моя папка, първо, докладвам преписка с 

вх. № ЦИК-06-6/80 от изпълнителя „Сиела Норма“ в отговор на 

наше запитване и с оглед на срещата, която ще се проведе днес с 
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министър Мариана Николова. Те са ни предоставили транспортен и 

логистичен план. Докладвам го за запознаване, колеги.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Колеги, да се запознаем с логистичния и транспортния план, 

които са представени от изпълнителя, след което отново да бъдат 

докладвани.  

Продължете.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: На следващо място, докладвам 

постъпило писмо от изпълнителя с вх. № ЦИК-06-6/81 във връзка с 

плакатите и информационните брошури, към които имахме 

забележки. Представят ни ги коригирани, но отново във връзка с 

днешното обсъждане в работна група „Машинно гласуване“ бяха 

направени някои предложения за допълване. И в тази връзка съм 

подготвила писмо с проектен № 5640, да се добавят още две 

изображения – да има „натиснете бутон „приключи“, след това 

изключване, да се извади картата за управление; и втора картинка да 

има „извадете двете флашпамети“. Смятаме, че е по-удачно да се 

допълни на този плакат, така че предлагам да го одобрим и да го 

изпратим на изпълнителя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Йосифова.  

Процедура по гласуване изпращането на писмо, с което да 

бъде посочено да бъдат включени като изображения 11 и 12, след 

което Централната избирателна комисия ще ги одобри в 

окончателен вариант.  

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Още един доклад, колеги, отново от 

изпълнителя „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-6/83 от днес, с 
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който ни уведомяват, че днес не са могли да изпълняват 

необходимите дейности във връзка с подготовката на машините, тъй 

като не са били допуснати. В тази връзка ни изпращат отново списък 

на лицата, които вече са проверени от Министерството на 

вътрешните работи, списък на лицата, за които няма одобрение, 

нямат и обратна връзка за недопустимост, и накрая допълнителен 

списък на мястото на неодобрените лица.  

В тази връзка предлагам тези, които са одобрени, проверени, 

да бъдат изпратени на Министерството на вътрешните работи, за да 

бъдат допуснати в склада. А останалите, след като бъдат проверени, 

тогава да бъдат допуснати. Да подготвя едно писмо в този смисъл и 

до „Сиела“, и до Министерството на вътрешните работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Йосифова.  

Процедура по гласуване на списъка, който да бъде изпратен 

до Министерството на вътрешните работи с оглед осигуряването на 

възможност тези лица от техническия персонал на изпълнителя да 

имат достъп до склада.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).  

И на второ място, да гласуваме изпращането до 

Министерството на вътрешните работи и ДАНС на списъка на 

лицата, които допълнително са предоставени от изпълнителя.  

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  
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Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в моя папка ще 

видите едно писмо, което съм изготвил във връзка с предоставянето 

на информация относно образуваните избирателни секции в 

изборите за народни представители. Същата информация ни е 

необходима с оглед предоставяне на изпълнителя на номерата и 

адресите на избирателните секции, които са с над 299 избиратели. В 

тази връзка ние получихме в сроковете по Хронограмата 

информация, но тя не е разпределена по този начин, както я изисква 

и изпълнителя, по изборни райони, по общини и по адреси с 9-

цифрения номер, който въз основа на нашето решение е определен 

за всяка една от секциите. Тази информация е необходима на 

изпълнителя на машинното гласуване за изготвянето на подробния 

логистичен и транспортен план, а на нас ни е необходима с оглед на 

това да бъдат определени секциите, в които ще има машинно 

гласуване, както и необходимостта по отношение на тях да не бъдат 

извършвани промени по отношение на адрес, разположение и други 

данни, за да може машините да бъдат транспортирани за тях.  

В тази връзка писмото е адресирано до районните 

избирателни комисии, които да въведат данните съгласно нашето 

решение и посочените две таблици от ГД ГРАО, които са ни 

изпратени. След получаването на тази информация и въвеждането й 

в системата да може информацията да бъде обработена от 

„Информационно обслужване“ и да ни бъде предоставена за 

нуждите на Централната избирателна комисия не само по отношение 

на секциите с машинно гласуване, но по отношение на всички 

секции в страната.  

Ако нямате забележки или предложения към текста, ще го 

подложа на гласуване и изпращането му до районните избирателни 

комисии и до „Информационно обслужване“. Има ли предложения?  

Ако няма, процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

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

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Връщаме се към точка 2а. Колега Арнаудов, заповядайте.  

 

Точка 2а. Предложение до президента за насрочване на 

частични избори.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, Общинската 

избирателна комисия в Стамболово, с писмо с вх. № МИ-15-37 от 

5 март 2021 г., е уведомила Централната избирателна комисия, че 

със свое Решение № 102-МИ от 4 март 2021 г. на основание чл. 42, 

ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са прекратени пълномощията на Сами 

Мехмед като кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, 

област Хасково. Към уведомлението са приложени следните 

документи: горецитираното решение на ОИК – Стамболово, копие 

от писмо на община Стамболово с приложена таблица, от която е 

видно, че броят на населението по постоянен адрес към 15 февруари 

2021 г. на кметство Жълти бряг е 1005 човека, поради което 

кметство Жълти бряг отговаря на изискването на чл. 16, т. 1 от 

ЗАТУРБ, както и препис-извлечение от акт за смърт № 107 от 

26 февруари 2021 г. на Сами Мехмед.  

Централната избирателна комисия прие, че Общинската 

избирателна комисия – Стамболово, област Хасково, е представила 

необходимите изискуеми документи и затова ви предлагам да 

вземем решение, с което предлага на Президента на Република 

България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Жълти 

бряг, община Стамболово, област Хасково.  

Проектът на решение се намира в моя папка в днешното 

заседание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на господин Арнаудов.  

Има ли предложения относно текста на решението?  
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Ако няма, процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева и Таня Цанева); против – няма.  

Номерът на Решението, господин Арнаудов, е 2174-МИ.  

И да гласуваме писмото до президента, с което да бъде 

изпратено решението, заедно с приложените документи от 

преписката.  

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева и Таня Цанева); против – няма.  

В трета точка, господин Арнаудов, заповядайте.  

 

Точка 3. Доклади по административни преписки.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря Ви.  

Колеги, в Централната избирателна комисия по имейл с вх. № 

НС-22-549 е постъпило писмо от член на секционна избирателна 

комисия в Пловдив, който казва, че не може да осъществи контакт с 

РЗИ – Пловдив, не може да разбере кога трябва да бъде ваксиниран.  

Затова аз предлагам това писмо да бъде препратено на РЗИ – 

Пловдив. Вътре има оставено име и телефон за контакти, както и 

копие от това писмо да бъде изпратено до Министерството на 

здравеопазването, и до РИК – Пловдив.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на изпращането до РЗИ – Пловдив, с 

копие до РИК, до Министерството на здравеопазването и до лицето.  

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 
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Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, едно писмо с вх. № НС-12-11 

от 24 февруари 2021 г. Писмото е от Обществения съвет. Изпращат 

ни данните на един човек, като молят той да бъде включен за 

ваксиниране. Организирано е неговото ваксиниране и неговите 

данни са подадени, за да може РЗИ – София, да се свърже с него и да 

го извика да бъде ваксиниран. Докладвам ви го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Преминаваме към пета точка. Госпожо Стефанова, 

заповядайте.  

 

Точка 5. Доклад относно разяснителна кампания.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в моя папка е публикуван коригираният клип 

№ 3. Моля да се запознаете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

запознахте ли се със съдържанието на клип № 3? Имаме ли 

предложения или забележки по отношение на клип № 3, който се 

отнася до машинното гласуване? В предложения вариант бяха 

отразени нашите забележки, които направихме в предходното 

заседание, на което беше разглеждан.  

Ако няма, процедура по гласуване одобряването на клип 3 за 

машинното гласуване.  

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

публикуван проекта за клип № 4 – гласуване с бюлетина.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Стефанова, да обобщим.  
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в клип № 4 печатът на 

секционната избирателна комисия да е съобразен с наше Решение 

№ 1981, и да бъде коригирано откъсването на отрязъка съобразно 

нашето решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще го одобрим 

след като бъдат нанесени.  

Госпожо Стефанова, имате ли друг доклад? Заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Във вътрешната мрежа е 

публикуван проект за текст на клип № 5. Моля да се запознаете. Той 

е за гласуване с подвижна избирателна кутия за карантинираните и 

подложени под задължителна изолация.  

Колеги, от текста да отпадне от първото изречение „ако вече 

сте подали заявление за това“, а от второто изречение „в свободен 

текст“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други 

предложения имаме ли? Не виждам.  

Процедура по гласуване одобряването на текста на клип № 5.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

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

против – 1 (Йорданка Ганчева).  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-25-15 сме 

получили предложение с ценова листа от онлайн медия, която се 

намира в Америка, Чикаго, с тарифите за провеждане на 

политическа реклама.  

Предлагам писмото да бъде класирано в класьора за събиране 

на тарифи за медийни пакети.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Има ли друго предложение? Ако няма, ще бъде класирано 

при тарифите.  

Други доклади имате ли в тази точка? Нямате.  
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Преминаваме към шеста точка. Господин Арнаудов, 

заповядайте.  

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в моя папка в днешното 

заседание е един сигнал с вх. № НС-22-565 от господин И. К.,            

който ни казва:  

„С изненада установявам, че в предизборната си дейност 

обединението „Демократична България“ използва символиката на 

националния флаг на Република България, което според мен е 

забранено от Закона за политическите партии, чл. 5, ал. 1. Моля за 

ваше становище и евентуално ограничаване на тази практика.“  

Моля да се запознаете със сигнала. Номерът на сигнала, ще 

повторя отново, е НС-22-565, в моя папка от днешното заседание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Време за 

запознаване със сигнала.  

Колега Арнаудов, Вашето предложение?  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, моето предложение е да не 

установим нарушение по подадените към сигнала материали.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друго 

предложение има ли?  

Ако няма, процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, отново в моя папка с вх. № 

НС-22-560 от 7 март 2021 г. сигнал от Кръстинка Николова, която е 

председател на Инициативен комитет „Димитър Андонов Николов – 

независим“. Казват ни следното:  
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„Уважаеми господин председател, на 6 март 2021 г. около 

17,25 ч. получихме сигнал, че в горната махала на село Трояново е 

забелязано черно Ауди с рег. № А 95 72 НН с група хора, които са 

заплашвали жителите, че ако не гласуват за кандидата на ГЕРБ 

Галина Христова, след изборите ще бъдат пребити. Жителите са 

доста изплашени, за което моля да предприемете необходимите 

мерки към съответните институции за легитимиране на лицата. Това 

нарушава свободния избор на избирателите.“  

Моето предложение е този сигнал да бъде препратен към 

МВР за извършване на проверка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението, колеги. Има ли други предложения?  

Ако няма, процедура по гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – 3 (Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев 

и Севинч Солакова).  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, последно в петък ви докладвах 

една жалба от Политическа партия „Атака“ срещу Решение на РИК – 

Благоевград, с което са назначени секционни избирателни комисии. 

Качил съм проект на решение в моя папка в днешното заседание. 

Моля да се запознаете. Преписката също е там с вх. № НС-15-72.  

В момента все още ви ги докладвам за запознаване, тъй като 

Централната избирателна комисия даде указание да бъде 

представено пълномощно в полза на човека, който е подал жалбата, 

че е упълномощен представител на партия „Атака“. В по-късното 

заседание ще я разгледаме отново.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Оставате за допълнителен доклад в т. 6.  

Госпожо Георгиева, заповядайте.  



19 

 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател.  

Колеги, докладвам ви вх. № НС-10-81 от 6 март 2021 г. Това е 

жалба от С.      Д.        – упълномощен представител на партия 

„Атака“, срещу Решение № 79-НС от 4 март 2021 г. на Районна 

избирателна комисия – Монтана. В жалбата се твърди, че Решение 

№ 79 на РИК – Монтана, е незаконосъобразно, постановено в 

нарушение на процесуалните правила и се иска връщане на 

преписката на РИК – Монтана, за ново произнасяне.  

С Решение № 66-НС от 1 март РИК – Монтана, регистрира 

листата на Политическа партия „Атака“, а с Решение № 79 от 4 март 

обявява за недействителна регистрацията на Лъчезар Любомиров 

Лазаров, регистриран като кандидат под № 4 от кандидатската листа 

на партия „Атака“, и заличава регистрацията му поради факта, че с 

предходно Решение № 33 от 28 февруари 2021 г., същото лице е 

назначено като заместник-председател в състава на секционна 

избирателна комисия в община Вълчедръм. По този повод Районна 

избирателна комисия – Монтана, намира, че е налице 

несъвместимост по отношение на кандидата по смисъла на чл. 3, 

ал. 3 от Изборния кодекс.  

Упълномощеният представител на партия „Атака“ твърди, че 

не е уведомен предварително за наличието на несъвместимост при 

кандидата Лъчезар Лазаров и същото лице не се е отказало от своята 

кандидатура за народен представител. Освен това решението, за 

което става въпрос, № 79 е публикувано в 19,49 ч. на интернет 

страницата на Районната избирателна комисия – Монтана, след 

последния срок за приемане на предложения по кандидатските 

листи.  

Предлагам ви: Централната избирателна комисия, след като 

се запозна с посочените обстоятелства и взе предвид всички налични 

факти, да допусне жалбата, която е подадена в законоустановения 

срок от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на 
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обжалване акт на Районна избирателна комисия. По същество е 

основателна. Централната избирателна комисия счита, че Решение 

№ 79 от 4 март на Районна избирателна комисия – Монтана, е 

неправилно и следва да бъде отменено.  

Затова ви предлагам да решим: отменя Решение № 79-НС от 

4 март 2021 г. на Районна избирателна комисия – Монтана, относно 

обявяване за недействителна регистрацията на Лъчезар Любомиров 

Лазаров, регистриран като кандидат под № 4 от кандидатската листа 

на партия „Атака“ за изборите за народни представители на 4 април 

2021 г. Указва на Районна избирателна комисия – Монтана, да се 

произнесе отново като заличи от състава на секционната 

избирателна комисия в община Вълчедръм Лъчезар Любомиров 

Лазаров и остави листата на партия „Атака“ във вида, в който я е 

регистрирала с Решение № 66-НС от 1 март 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на госпожа Георгиева и предложението за 

решение. Има ли въпроси?  

Колега Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз въпроси нямам, имам несъгласие с 

предложения ни проект за решение.  

Първо, в предложения ни проект липсват каквито и да е 

мотиви. Второ, кое точно е незаконосъобразното в решението 

изобщо не можем да разберем. Поне аз не мога. Ако някой ми 

обясни, ще се радвам да го чуя. Имаме забрана по чл. 3, ал. 3, имаме 

едно лице, регистрирано първо като член на СИК, заместник-

председател, и после като кандидат под № 4, най-вероятно 

неизбираемо място. Как ние решихме, че той иска да е кандидат, а не 

иска да е член на СИК, където длъжността е платена? Кое 

предпочита от двете? Изобщо как преценихме в кое качество? Той 

първо е регистриран като член на СИК. Защо ние отменяме като 

незаконосъобразно решението на колегите? Ако може докладчикът 

да ми обясни кое е незаконосъобразното в това решение?  
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Аз съм склонен ние да отменим решението и да върнем за 

ново разглеждане, като дадем задължителни указания да дадат на 

лицето тридневен срок в какво качество иска да участва на изборите 

и че не може в двете, но така да отменим решение без мотиви, за 

мен, първо, нашето решение ще е незаконосъобразно, и второ, ние 

даваме много демотивиращ знак за съответната РИК, която според 

мен е взела правилно решение, без мотиви да й го отменим като 

незаконосъобразно.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: В жалбата, ако я прочетете по-

внимателно, колеги, се твърди, че упълномощеното лице не е 

уведомено за назначаването на въпросното лице за член на 

секционна избирателна комисия. Самият той не се е отказал от 

кандидат за народен представител и това е поводът да бъде подадена 

съответно жалбата.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Жалбата от лицето ли е подадена, или 

от…  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: От упълномощен представител.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: А защо аз ще се доверя на волята на 

упълномощения представител какво иска да е това лице в изборите?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа 

Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам отлагане за запознаване 

в рамките на днешното заседание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, при 

това положение ще отложим разглеждането на т. 6 – Доклади по 

дела, жалби и сигнали.  

Колега Баханов, имате ли готовност да докладвате в точка 

3а? Заповядайте.  

 

Точка 3а. Проект на решение за промяна в състав на РИК.  
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-10-83 от 6 март 2021 г. По имейла е пристигнало предложение 

от Сали Табаков – областен председател на ДПС – Варна, 

упълномощен от Мустафа Карадайъ – председател на Политическа 

партия „Движение за права и свободи“, което се касае до следното. 

Във връзка със здравословни проблеми и постъпване в болница на 

Орхан Мехмед – член на РИК – Варна, назначен с Решение на ЦИК 

№ 2045-НС от 12 февруари 2021 г. Предложението е да се извърши 

заместване до завръщане на титуляра, като заместникът да е Емел 

Адем Исмаил с посочено ЕГН, с висше образование и посочен адрес 

в предложението. Приложено е пълномощно и декларация по чл. 60, 

ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66, ал. 3 и чл. 3, ал. 3 от Изборния 

кодекс, както и копие на дипломата на лицето, което се предлага да 

бъде заместник до завръщане на титуляра, а именно Емел Адем 

Исмаил. Декларацията, дипломата и предложението са постъпили по 

имейла, като изрично е посочено, че оригиналите на документите ще 

бъдат изпратени по куриер през седмицата.  

Уважаеми колеги, има подготвен проект за решение, моля да 

го погледнете в моя папка от вчерашна дата, в който предлагам с 

оглед на така постъпилото предложение да назначим за член на РИК 

в Трети изборен район – Варненски, Емел Адем Исмаил с посочено 

ЕГН до завръщане на Орхан Мехмед Мехмед, който, както казах, е 

постъпил на лечение в болница.  

Предлагам, след като имаме уверението, че ще ни бъдат 

изпратени оригиналите с куриер, с оглед на активния период да 

извършим замяната с така пристигналите към момента документи, за 

да може РИК – Варна, да заседава в пълен състав.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам два въпроса.  

Първо, съгласило ли се е лицето, че ще замества само за 

определен период?  
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И второ, при всички положения правя предложение да се 

анулира едното удостоверение. Не може и двамата да имат 

удостоверения за членове на РИК.  

Аз разбирам логиката на докладчика, която може би е, че 

временно го назначават и казва на назначения да се издаде 

удостоверение, но според мен няма такава фигура за временно, това 

не е трудов договор по заместване. Аз считам, че трябва да бъде 

заменен и след това евентуално отново да бъде заменен, когато 

колегата се отправи от заболяването, ако все още желае и 

политическата сила желае той да се върне. Самата фигура временно 

заместване не считам, че е законосъобразна.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, нееднократно сме 

изготвяли решения в Централната избирателна комисия, и в 

предходния мандат, не знам дали и в настоящия, за временно 

заместване на лица, и то в активен период, които не могат да 

изпълняват функцията си по здравословни причини. Така че има 

постоянна практика на Централната избирателна комисия в тази 

насока.  

Считам, че предложението на колегата Ивков не е удачно, в 

смисъл да се анулира издаденото удостоверение, тъй като след това 

Централната избирателна комисия не издава изрично ново решение, 

с което да възстанови един вид правата на лицето, което се е върнало 

и е станало член на ЦИК. Самият факт на приключване на 

решението приключва мандата на заместващия го член на Районна 

избирателна комисия – Варна. Нееднократно е правена такава 

временна замяна.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Продължавам да твърдя, че не може да 

има две удостоверения, действащи едновременно.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вие правите 

предложение в текста на решението в диспозитива да бъде записано, 

че на заместения се анулира издаденото удостоверение и на 

новоназначения по заместване се издава удостоверение, така ли?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не правя никакво предложение. Казвам, 

че не може да има две удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, щом не 

правите предложение, подлагам на гласуване проекта на решението, 

както е изготвено от докладчика.  

Процедура на гласуване  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 

(Ивайло Ивков).  

Номерът на Решението е 2175-НС.  

Друг доклад в тази точка имате ли?  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Уважаеми колеги, прекъсвам заседанието. Обявявам 

следобедната част в 15,30 ч.  

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия. Преди да разгледаме останалите точки от дневния ред, а 

именно докладите по дела, жалби и  сигнали и доклади относно 

организацията и провеждането на изборите извън страната, давам 

думата на господин Димитров по точка 8.  
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Точка 8. Проект на решение относно определяне на 

партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право 

да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс.  

Господин Димитров заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, вие виждате в папката ми 

от 5 март, текста на решението.  

Проверки направиха Информационно обслужване. В него 

отсъства един запис. Аз направих проверка, говорим за трети район, 

шеста партия, както вече обсъждахме. Такова решение има. Не знам 

защо е пропуснато в справката на „Информационно обслужване“. 

Обсъждахме също евентуално да се позовем освен на чл. 178 и на 

писмо от Министерството на финансите, съответния изходящ номер, 

да посочим и изходящия номер на писмото, което сме получили от 

Министерството на правосъдието. Но ние нямаме оригинал, т.е. 

нямаме изходящ номер. Ще добавя писмо с този изходящ номер от 

Министерството на финансите и отговор на Министерството на 

правосъдието на нашия изходящ номер. Това е основание горе в 

първите два реда.  

Надолу са изброени всички партии, така както са записани в 

нашия регистър. Възпроизведени са главни букви малки букви и т.н. 

Има възможност да възникнат усложнения с партии като: Нация, 

Директна демокрация, тъй като в няколко района имат по един 

регистриран кандидат. Ние на практика не знаем неговия статут, 

след като бъде направена справката от ГД „ГРАО“. Това са 

условностите на едно такова решение.  

Разпределени са 20 000 лв. за коалиция „ГЕРБ-СДС“. Но това 

е частта, която се полага на СДС, тъй като така гласи Изборния 

кодекс. „Патриотичната коалиция Воля – НФСБ“ ще получи 30 000 

лв., тъй като там са осем партии. Общият пакет е 40 000 лв. Две от 

партиите са получавали, а шест не са. Затова се получават тези 

числа. Всички останали имат право на пълен пакет.  
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ВМРО няма право, ПП „Атака“ няма право, тъй като те са 

получавали субсидия. Няма право и Българска социалистическа 

партия и нейната коалиция, тъй като всички партии, които са били 

регистрирани предишния път, отново са се регистрирали. Всички те 

са получавали части от субсидията миналата година. Явно имат 

такова коалиционно споразумение. Всъщност е частта, която се 

полага на останалите шест партии, които представляват две 

радикалдемократически, една земеделска, две 

социалдемократически. Това е частта, която се полага на тези 

партии, затова е извадена частта, която би се полагала евентуално на 

НФСБ или на ПП „Воля“. Те са по 5000 лв. Такова е изчислението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Димитров.  

Има ли въпроси към господин Димитров след подробния 

доклад на решението? 

Господин Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Медийни пакети добре. Принципите кои 

са? Очевидно закона е първия принцип, но има и едни други 

моменти. Тези партии и коалиции имат право, но в какви медии имат 

право? В медии, които са си публикували поне тарифите или в 

медии, които не са си публикували тарифите? Това е едно. Да не си 

спомням едни други истории.  

Второ, коалиция № 6 „ГЕРБ – СДС“, тези 20 000 лв. за кого 

са? За голямата партия, която си има голямата субсидия или са за 

присъдружната СДС. Коалицията ли ги взема, делим ли ги или 

въобще на калпак. Говоря освен за закон и някакъв тип 

разпределение. Най-малкото едва ли трябва да се харчат пари за 

медия, която не си е дала труда, дори да се публикува на нашата 

страница.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Едно уточнение. Госпожа Цанева 

има списък на медиите, които са заявили своите тарифи и в този 

смисъл имат готовност, да участват в усвояване на медийни пакети. 
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За съжаление нея я няма, за да ни каже колко са тези медии, но те са 

малко повече от 200. В тях влизат много сайтове. Аз до 212 съм ги 

следил. След това госпожа Цанева продължи да попълва таблицата. 

Затова казах повече от 200 и предлагам, след като гласуваме това  

решение, когато госпожа Цанева е в залата, да докладва и другото 

решение, за да се появят почти едновременно. Едното не може да 

работи без другото.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Хубавото на принципите е, че принципът 

си е принцип и той важи за един, а важи и за мнозина. Така че дали 

ще са един или 200, е все едно. Той затова е принцип.  

Освен това на нашата страница има списък на около 200, 

които вече даже са и публикувани. Не ми е ясна логиката на 

разсъждение на моя въпрос, който зададох. Тези пари са на калпак за 

медии въобще или за медии, които поне са си дали и са си 

изпълнили задължението по закон и са ни публикували в 

страниците. Като остава и вторият въпрос за коалициите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По отношение 

на принципния въпрос, който постави колегата Чаушев под формата 

на реплика, в Решение № 2120-НС, което урежда условията и реда за 

предоставянето на медийните пакети, в точка 14 ясно е посочено, че 

доставчиците на медийни услуги, следва да са изпълнили 

задължението си по съответните текстове от Изборния кодекс, а 

именно чл.187, ал. 1 и чл. 198, ал. 5 и ал. 6 за обявяването на 

условията, реда и тарифите за предоставяне време за отразяване на 

предизборната кампания, като съответно цените не могат да 

надвишават тези пазарни цени на търговската реклама. Тоест, този 

принципен въпрос е уреден в нашето решение и това е условие за 

предоставяне на медийните пакети. Одобряването на договора с тези 

медии тогава, когато партия е сключила или желае да сключи или е 

заявила сключването на договор с тази медия.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Партиите ползват медийния пакет 

пропорционално, като не се уточнява какво е пропорционално. И на 

предходни избори сме приемали, че регистрацията на партия в 

каквато и да е коалиция й позволява да ползва части от медийния 

пакет, производни от броя на партиите в тази коалиция.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това решение има адресат. Ползвателят 

на тези държавни пари. Добре е, нищо че има едно уточнение по 

отношение на тези, които ще получат държавните парите в едно 

решение, добре е и ползвателите на услугата да знаят, че трябва да 

сключват договори само и единствено с медийни доставчици, които 

са спазили поне елементарно условие, публикували са си тарифите в 

изпълнение на закона.  

По отношение на втория въпрос, както виждате се появи 

думичката пропорционално. Какво значи това в случая? Както 

виждате, има някаква абсолютна стойност, но ние не знаем дали тя е 

в нещо наречено пропорционално.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Димитров, ако искате вътре да бъде включено като основание и 

нашето принципно решение, че същите ще бъдат изразходвани в 

съответствие. А по отношение на пропорционалността, имате ли 

предложение, господин Чаушев? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз не виждам как ще намерим 

други измерители на пропорционалност, освен броя на 

регистрираните партии в една коалиция.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Те се 

предоставят на коалицията. Коалицията е тази, която преценява как 

да бъдат изразходвани. Тя сключва договора.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аргумент ние не знаем как, не е никакъв 

аргумент. Трябва да спазим закона и да разтълкуваме какво значи 

пропорционално. Защото по един случай дори и тълкувателно 
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решение имахме. И това е в правомощията на ЦИК. Точно за това е 

дадено, а не не мога, не знам.  

Освен това въвеждаме и още един принцип. Ако една партия 

има един кандидат, трябва ли да получи 40 000 лева? Ако една 

партия има 35 кандидати, пак ли ще получи 40 000 лв. във връзка с 

думичката пропорционалност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам процедурно предложение. 

Доколкото не чух някакво конкретно предложение, освен риторични 

въпроси, да преминем към гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не бяха 

направени предложения по отношение на текста на решението.  

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Очевидно ще направя предложение. Да се 

добави текст, който стои по следния начин в решението.  

Второ римско. Право да ползват държавни или както е 

посочено, държавни средства за медийни пакети на посочените 

партии са в съответствие с текста, който казахме по отношение на 

решение за медийни пакети.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По отношение 

на тези, които са си обявили тарифите.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно така.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предложението 

на колегата Чаушев е да влезе отдолу, че тези партии под второ 

римско, могат да ползват медийните пакети по договори, сключени с 

медиите, които са си обявили тарифите в срок в съответствие с 

текстовете на чл. 187, ал. 1 и чл. 198, ал. 5 и ал. 6 от Изборния 

кодекс.  

Съгласен ли сте господин Димитров?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, разбира се, това е условие на 

закона.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще подложа 

целия текст на гласуване.  

Процедура по гласуване на целия текст. Колегата Димитров е 

съгласен да бъде включено като предложение.  

Първо подлагаме на гласуване текста, който е предложен от 

колегата Чаушев.  

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, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Други предложения няма. 

Процедура по гласуване на цялото решение.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 2 

(Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

Решение № 2176-НС. 

Заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отрицателен вот. Гласувах против цялото 

решение, защото считам, че думата пропорционално съгласно 

Изборния кодекс не беше уточнена, какво означава пропорционално 

конкретно за конкретни партии. Думата пропорционално именно 

защото е пропорция, е между две величини, а не въобще и то в 

конкретен случай, а просто е пропорция, съотношение, 

съразмерност.  

Считам, че ЦИК не уточни какво означава пропорционално, 

така както е записано в текста.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Чаушев.  

По тази точка медийни пакети, госпожо Цанева заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, възползвам се от приетото решение 

току-що, за да ви докладвам на този етап в днешния ден две заявки 

за две запитвания за медийни пакети. Като едната е от коалиция 

„Демократична България – Обединение“ с БНТ, с вх. № НС-24-3 от 

04.03.2021 г. и Българска национална телевизия на стойност 

37 500 лв. с ДДС.  

Предлагам да изпратим писмо на медията с копие до 

коалицията, че същата има право на медиен пакет и има средства в 

този пакет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението за одобряването на заявка. 

Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Продължете, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви с изх. № НС-24-2 от 

04.03.2021 г. заявка от коалиция „Движение заедно за промяна“ с 

Българска национална телевизия на стойност 26 865.60 лв. с ДДС. 

Коалицията има тези средства в медийния пакет. Затова предлагам 

да одобрим заявката и да изпратим писмо до медията с копие до 

коалицията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Минаваме към точка 6. 

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Госпожо Георгиева, заповядайте. Надявам се, че колегите са 

се запознали с преписката по жалбата. Докладвайте я отново 

накратко, за да може да започне дискусията.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, връщам на доклад вх. 

№ НС-10-81 от 6.03.2021 г. Това е жалба от С. Д., упълномощен 

представител на партия „Атака“ срещу решение № 79-НС от 

04.03.2021 г. на Районна избирателна комисия – Монтана.  

Накратко припомням фактическата обстановка. Районната 

избирателна комисия – Монтана, със свое решение № 66 регистрира 

листа на политическа партия „Атака“. Без да е постъпило заявление 

за отказ на определен кандидат от листата и без да е уведомена 

политическата партия, с последващо свое решение № 79 Районната 

избирателна комисия – Монтана, заличава регистрацията на Лъчезар 

Любомиров Лазаров, регистриран под № 4 в кандидатската листа на 

политическа партия „Атака“ с единствения аргумент, че със свое 

предходно решение № 33-НС от 28.02.2021 г. същото лице е 

назначено като заместник-председател в състава на секционната 

избирателна комисия в община Вълчедръм.  

Проектът на решение го виждате в моя папка. Считам, че 

решението на Районната избирателна комисия – Монтана, е 

неправилно и следва да бъде отменено, поради което ви предлагам 

Централната избирателна комисия да реши: отменя решение № 79 от 

04.03.2021 г. на РИК – Монтана, относно обявяване за 
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недействителна регистрацията на Лъчезар Любомиров Лазаров, 

регистриран като кандидат под № 4 от кандидатска листа на 

политическа партия „Атака“ за изборите за народни представители 

на 04.04.2021 г. Оказва на РИК – Монтана, да се произнесе отново, 

като заличи от състава на секционната избирателна комисия в 

община Вълчедръм – Лъчезар Любомиров Лазаров и остави листата 

на политическа партия „Атака“ във вида, в който я е регистрирала с 

решение № 66-НС от 01.03.2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада и предложения проект на решение от страна на госпожа 

Георгиева.  

Проектният номер на решението е 4717.  

Върнахме го на доклад, защото колегата Ганчева искаше да 

се запознае подробно с жалбата.  

Господин Ивков, заповядайте.   

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз и преди обяд казах и сега казвам. 

Виждам същия проект за решение. Според мен е абсолютно 

необосновано и недопустимо ние да се произнасяме с такова 

немотивирано решение и да казваме, че колегите са взели 

незаконосъобразно, при положение че тяхното решение е напълно 

законосъобразно и напълно в унисон с разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от 

Изборния кодекс. Това, което бихме могли да направим и би имало 

резон, е да отменим и да върнем за ново произнасяне, като дадат 

възможност на самото лице да заяви в кое от качествата иска да 

участва в изборите. Защо ние решаваме, че ще го оставим като 

кандидат, не като член, заместник-председател мисля че беше на 

секционна комисия. Може неговият интерес е да е член на 

секционна комисия. Той там ще получи възнаграждение и ще е 

полезен, като следи за законосъобразното произвеждане на 

изборите. А иначе може да е сложен в листата на неизбираемо 

място, така да фигурира.  
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Така че не виждам каква е тази логика и защо ние казваме, че 

не е законосъобразно. Няма да го подкрепя. И нашето решение ще 

бъде незаконосъобразно, а не решението на РИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ще подкрепя такъв един проект, 

както е предложен, и ще кажа накратко моите мотиви.  

На първо място, дали ще е законосъобразно нашето решение, 

няма да го кажем ние, а друг орган, който може да осъществява 

контрол по законосъобразност.  

Колеги, логиката на закона е такава, че определени действия 

биват осъществявани в хронологичен ред и това не е случайно.  

На първо място, трябва да бъдат ясни участниците в изборния 

процес, защото точно кандидатите са тези, които ще оформят, ако 

бъдат избрани и които бъдат избрани, в бъдещите органи, заради 

които се произвеждат тези избори.  

Не може указание на Централната избирателна комисия по 

целесъобразност, които са дадени като възможност по-рано да бъдат 

назначени секционните избирателни комисии, това да послужи като 

основание на районната избирателна комисия да заличава 

зададените и предложените като кандидати за народни 

представители.  

Вярно е, че има такава възможност да се провери дали лицето 

ще има желанието да бъде кандидат или ще бъде член на секционна 

избирателна комисия. Но на този етап ние трябва да комплектуваме 

състава на кандидатите за народни представители, защото от това ще 

зависят от тук нататък някакви бъдещи действия. А един кандидат за 

народен представител може да се откаже да бъде кандидат във всеки 

един момент, включително и след отпечатването на списъците на 

кандидатските листи, включително когато те са поставени пред 

избирателните секции. Знаете, че това нещо се случва и никой не 

може да бъде задължен да участва в изборите като кандидат. И 
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срещу неговото име ще бъде отбелязано наръка заличен. Такива 

случаи е имало в 30-годишната най-нова история на нова 

демократична България. Така че в този смисъл районната 

избирателна комисия абсолютно без основание сама е преценила, че 

това лице ще бъде член на секционна избирателна комисия.  

Отново искам да припомня порочната практика на 

Централната избирателна комисия от местните избори, когато 

кандидати бяха заличавани с решение на общинските избирателни 

комисии и Централната избирателна комисия потвърди една част от 

тях. Но след това даде указание самата ЦИК на комисии като ОИК – 

Каспичан, Айтос, Кюстендил, Перник, за да отмени техните 

решения, за да може те да бъдат оставени в кандидатските листи. И 

пак казвам, освободени като членове на секционните избирателни 

комисии. Нека да се проследи и нека да има право лицето да 

пожелае и да изрази своята воля, дали ще бъде кандидат или член на 

секционна избирателна комисия, но това да не попречи към 

настоящия момент за комплектуване на списъка на кандидатите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Ивков 

и след това господин Баханов. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз под формата на реплика на колегата 

Солакова, тъй като с нея сме на диаметрално противоположни 

позиции, но аз мисля, че постигаме някакъв консенсус, поне ние 

двамата. Зависи Комисията какво ще гласува.  

Аз държа на първоначалното си мнение. Не можах да бъда 

убеден, че не трябва да бъде спазен Изборният кодекс такъв, какъвто 

е чл. 3, ал. 3. Има резон и в нейните разсъждения. Нека да не ги 

повтаряме. За мен чл. 3, ал. 3 е ясен и не прави разлика. Аз не 

считам, че фигурата кандидат на четвърто място на политическа 

партия „Атака“ е по-важен от фигурата на заместник-председател на 

секционна избирателна комисия.  

Това, което чух, ако е така, че сме на едно мнение, аз съм 

съгласен да отменим решението и да го върнем с указание да бъде 
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дадена възможност на лицето лично да заяви в кое от двете качества 

желае да остане. Така ми се струва и справедливо, колкото и това 

понятие вече да е относително, и се старая рядко да го използвам.  

В този конкретен случай аз мисля, че ние можем да отменим 

наистина решението и да дадем указания да бъде даден срок на 

лицето дори 24-часов да каже в кое от двете качества желае да 

участва в изборите. И това е компромисното предложение, което 

правя.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз само ще внеса още един нюанс от 

практиката ми през годините. Виждам, че тук е подадено на 1 март 

2021 г. във входящия регистър на партиите в изборите за народни 

представители предложението на кандидатската листа на 

политическа партия „Атака“. Не знам откога е решението. Не е 

описано откога е решението за регистрация на листата. На 

28.02.2021 г. е назначен като заместник-председател в състава на 

СИК с решение на районната избирателна комисия.  

Колеги, знаете на практика, много от партиите подават 

списък, тъй като даже от Централната избирателна комисия 

съкратихме сроковете за подаване на списъците или предложенията 

за кандидати за членове на секционни избирателни комисии, с оглед 

на сложната ковид обстановка. Изтеглихме с една седмица напред 

срока за подаване на тези предложения. Явно доста от партиите, 

такава е и практиката през годините, че подават за съжаление стари 

списъци от минали години, от минали избори, без да са се допитали 

до самите лица, които фигурират в тези списъци. Имат един набор 

от лица, които ги подават и може би, не казвам, че в конкретния 

случай е станало така, но много от лицата от предишни избори може 

да нямат желание да бъдат членове на секционни избирателни 

комисии за предстоящите избори.  

И предполагам, че не е търсено съгласието на всичките лица, 

които са подадени като списъци, а просто формално е подаден този 

списък при консултациите. Като знаем, че тези списъци подлежат на 
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актуализация почти до последния ден, даже и в изборния ден стават 

замени на такива лица. Така че може да се касае и за такъв случай в 

конкретния казус.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Има логика и в това. Съгласен съм. Защо 

да презюмираме. Не е ли най-редното лицето да заяви. Това са наши 

колеги, те не са пешки. Представителят на партията ще твърди той 

какво иска да бъде. Нека лицето да потвърди какво иска да бъде и да 

бъде в това качество, което е неговото желание. Аз единствено за 

това апелирам.  

Решението ни е немотивирано. Аз не виждам мотиви в 

обстоятелствената част.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: От друга страна имаме факта, че ние 

нямаме изразено съгласие той да бъде член на СИК, но имаме 

подписана декларация, че желае да участва в кандидатската листа. 

Мисля, че той по този начин е изразил своята воля какво 

предпочита.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, по същество предложението на колегата Ивков е изцяло да 

бъде отменено с указания на лицето да му бъде даден срок, в който 

да посочи в какво качество иска да участва, било то като кандидат 

или като член секционна избирателна комисия. В тази връзка ще 

подложа на гласуване проекта на основния докладчик, а именно 

госпожа Георгиева, така както е формулиран, с допълнението на 

мотивите по отношение на текста, който беше предложен.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

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

Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 3 (Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова). 

Решение № 2177-НС.  

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не решението на РИК беше 

незаконосъобразно, а решението на ЦИК е незаконосъобразно. 

Вярно е, че има орган, който да казва кои решения на ЦИК са 

незаконосъобразни. Само ще припомня на колегата Солакова, че 

всички решения, аз не го казвам с лека ръка, за които съм казал, че 

са незаконосъобразни, до момента са били обявени за такива и то с 

мотивите, изложени тук в зала.  

Друг е въпросът че това решение никой няма да го обжалва 

най-вероятно и няма да има развитие на преписката. Но това не 

значи, че Централната избирателна комисия трябва да взима 

незаконосъобразни решения. Защо е незаконосъобразно. Защото 

имаме регистрирано едно лице като заместник-председател на СИК. 

То не отговаря на условията да бъде кандидат. След това е 

регистрирано като кандидат. Правилно районната избирателна 

комисия е  заличила регистрацията му, тъй като това е последваща, 

съобразявайки се с императивното правило на чл. 3, ал. 3 от 

Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Ивков.  

Колегата Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпила 

жалба с вх. № НС-22-525 от 5.03.2021 г. Жалбата е от Силвия Леви, 

представляваща инициативен комитет за издигане на Давид Леви за 

независим кандидат за народен представител, и от самия Давид 

Леви, който е независим кандидат за народен представител срещу 

решение № 68-НС от 4.03.2021 г. на РИК в 24-ти изборен район.  
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Жалбоподателите твърдят, че са предали на 24-ти РИК 

списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на Давил Леви, 

на хартиен и електронен носител. Като в електронния вариант има 

1601 записа, а в хартиения 1769. Твърдят, че е извършена проверка 

само на списъка в структуриран електронен вид. Считат, че 

неизвършването на проверка на всички лица, включени в хартиения 

списък, е в противоречие на закона и представлява съществено 

нарушение на процесуалните правила.  

Във връзка с жалбата 24-ти РИК е изпратила окомплектована 

преписка с вх. № НС-15-80 от 6.03.2021 г. Видно е от предложението 

на инициативния комитет, което може да го видите в преписката. То 

е Приложение № 66-НС от изборните книжа, че самият инициативен 

комитет заявява, че издигането на кандидата е подкрепено от 1601 

избиратели и на хартия и в структуриран електронен вид.  

Като предложението е подписано от самата жалбоподателка. 

Във входящия регистър също е записано, че се предава подписка на 

хартиен носител от 157 страници, 1601 записа. Никъде не става дума 

за 1769 записа.  

ГД „ГРАО“ са проверили предадените им 1601 записа. И са 

установили наличие на 890 валидни коректни записи. Въз основа на 

което РИК 24 с решение № 68 заличава регистрацията на Давид 

Леви.  

Подготвил съм проект на решение, в което съм описал 

фактическата обстановка. Предлагам на Централната избирателна 

комисия да вземе решение, с което оставя без уважение жалбата на 

Силвия Леви и Давид Леви, независим кандидат за народен 

представител срещу решение № 68-НС от 4.03.2021 г. на Районна 

избирателна комисия в 24-ти изборен район – София. Като 

решението на РИК в 24-ти изборен район, подлежи на обжалване 

пред Административен съд – София-град.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложения проект на решение от страна на колегата 

Войнов.  

Има ли предложения по текста на решението или други 

предложения? Няма. 

Процедура по гласуване на решението.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Севинч Солакова). 

Решение № 2178-НС.  

Колегата Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам 

постъпил сигнал в Централната избирателна комисия от Н. В. С този 

сигнал той ни уведомява, че избирателните списъци за секции с 

номера от 40 до 45 и от 80 до 85 – София, са поставени на място, 

което е частна собственост на ул. „Атанас Узунов“ 10. При тях има 

разположени маси със столове, клиенти и това прави невъзможен 

достъпът за справка до самите избирателни списъци. 

Сигналоподателят твърди, че няма никаква видимост към тях и че 

особено затруднени са възрастните хора или хората с увреждания.  

Предлагам да изпратим по компетентност получения сигнал 

до кмета на район „Слатина“, Столична община, на чиято територия 

се намира ул. „Атанас Узунов“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Стойчева.  

Има ли друго предложение? Няма. 

Процедура по гласуване изпращането на район Слатина“ – 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,); против – няма.  

Госпожо Ганчева заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви наименувана 

жалба, която е приложена и изпратена до Софийска градска 

прокуратура, до Централната избирателна комисия и Комисията за 

защита на личните данни. Тя е от господин Б. К., като е относно 

неправомерно използване на лични данни в подписката на лицата, 

подкрепящи регистрацията на ПП „Благоденствие“, обединени 

градивно за предстоящите избори. Като господин К.     ни 

сигнализира за установена от него при проверката на интернет 

страницата на ЦИК форма неправомерно според него използване на 

личните му данни.  

Според извършената проверка името му и ЕГН-то фигурират 

в подписката за регистрация на партията на стр. 234, ред 2335. 

Декларира, че не е полагал подпис, не е предоставял личните си 

данни, нито е упълномощавал трето лице да направи това от негово 

име в подписката за регистрация на тази политическа партия.  

Като в периода на събирането на подписите сочи, че не е бил 

на територията на страната и не е участвал в тази подписка.  

Моля, да се извърши проверка. Макар и наименувана жалба, 

той както и господин К.         сочи и ни сигнализира.  

Бих предложила да го изпратим до компетентната в случая 

институция, но то е адресирано и до КЗЛД и до прокуратурата. Така 

че ви предлагам да го приемем за сведение и да изчакаме 

компетентните органи да се произнесат по случая.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Има ли други предложения? Няма. 

Остава за сведение.  
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Колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Сигналът за фалшива регистрация за 

изборите на 04.04.2021 г. М. К., в моя папка НС-22-514 от 05.03.2021 

г., днес попаднала на сайта. 

Оказва се, че съм регистрирана в България, в с. Овчарци, 

община Сапарева баня, област Кюстендил, където е постоянният ми 

адрес. Фактически се преместих за гласуване в Кейптаун – ЮАР, 

където живея 30 години и където винаги съм гласувала в този 

период за време. Това означава ли, че върви усилена подготовка за 

поредна фалшификация на изборите? 

Очаквам Вашия отговор.  

Госпожата за 30 години не е разбрала, че е съвсем нормално 

да фигурира на постоянни си адрес, тъй като нямаме активна 

регистрация. Като сигнал е подадено. Въпросът е риторичен и не е 

ясно кой се упреква.  

За сведение. Дори не мисля, че можем да взимаме решение за 

неустановяване на нарушения. Така че аз го предлагам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение? Няма. 

Остава за сведение.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Подвеждане на гражданите е наречено, 

пак по електронната поща от Т. И., с невярна информация. НС-22-

575 от 7.03.2021 г.  

Не знам дали да се изпраща на органи на полиция или за 

сведение. Защото тя говори за фейсбук страници. И наистина дава 

материал с имена на хората, където се наговарят да форсират 

отварянето на секции в чужбина. От България да изпращат 

заявления. Има празнина в закона. Ние трябва да разчитаме на 

добросъвестността на гражданите, както те имат доверие в 

изборната администрация.  

Благодаря на госпожата за това, че е загрижена. Нейните 

опасения, че ще въведе в заблуда и ще ограничи правата, не са 
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верни. Те дори да си подадат заявления, пак ще могат да гласуват по 

постоянния си адрес. Не виждам ограничения на права. По-скоро би 

могло да ощети държавата, като разкрие секции на места, където 

няма реални 60 избиратели. Но това е много трудно проверимо. 

Затова аз се отказвам от първоначалната си идея да го препратим на 

органите на МВР. Считам, че този сигнал трябва да остане също за 

сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Има ли друго предложение? Няма. 

Остава за сведение.  

Продължаваме с колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моя папка може 

да видите сигнал от господин Р. А., озаглавен „Плакати с 

нарушение“, вх. № НС-22-562 от 07.03.2021 г. В този сигнал 

господин Аврамов заявява, че е видял два плаката, които се 

разпространяват в гр. Русе, и които според него имат съдържание, 

което е неприемливо, а вероятно е незаконно. Плакатите са 

забелязани в района на Олимп, но вероятно има и в други части на 

града.  

Приложени са към сигнала два постера, единият от които 

представлява може би предизборен плакат. А вторият представлява 

нещо като диплянка.  

Мнението на господин А. е, че всъщност тези плакати могат 

да съдържат или умишлени грешки или шега, а те действително са 

със странно съдържание. В тях има например дата 33 март. Също 

така има странно обявяване на война на лъжата, измамата и 

манипулацията Ковид-19.  

Аз предлагам този сигнал да бъде препратен по 

компетентност на Районната избирателна комисия в 19-ти изборен 

район – Русенски, за което съм подготвил писмо, за да може тя да 

прецени в границите на нейната компетентност, дали има нарушение 

на правилата за предизборна кампания.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението за препращане по компетентност на РИК – Русе. 

Има ли други предложения? Няма.  

Процедура по гласуване.  

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, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля, да се включа в тази точка във 

връзка с едно възражение, наречено така, но според мен с характер 

на жалба. А именно НС-10-80 от 5.03.2021 г. в моя вътрешна папка, 

от И. К., представител на ДПС. Първоначално разпределено на 

госпожа Бойкинова на 5 март, после на мен на 5 март, но мога да ви 

кажа, че днес на обяд го видях.  

Както казах, пристига днес и затова го докладвам днес.  

Предлагам по отношение на случката, която горе-долу е 

следната. С поправка на технически грешки с решение 92, според 

твърденията, но и според публикувани такива на сайта на РИК – 

Хасково. По същество се касае, че с поправки на технически грешки 

се правят трансформации в секционни избирателни комисии при 

влязло в сила решение. Това е същността. Няма технически грешки. 

Няма несъответствие между волята на решения 92 и 35, според мен 

няма.  

Предлагам да се изпрати за пълнота преписката, за да мога да 

я докладвам вече и в цялост. Предлагам да се изпрати писмо до 

РИК – Хасково, със следния текст.  

Във връзка с постъпило възражение от госпожа К.                   

с вх. № НС-10-80 от 05.03.2021 г. изпратете в сканиран вид и в 

цялост преписките във връзка с постановените решения № 35 и № 92 
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със съответните дати до 14.00 часа на 09.10.2020 г. и съответното 

приложение.  

Предлагам да се изпрати такъв текст.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението за изпращане на писмо.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева); против – няма.  

Колегата Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Единият ми доклад за сигнал остана. 

Предлагам ви го за сведение.  

НС-22-585 от 8.03.2021 г. Един господин по електронната 

поща казва, че във входа му имало безплатни агитационни вестници 

на ВМРО, в които се използва трибагреника на България. Освен това 

се показват проценти на социологически проучвания. Всичко това е 

добре, но не знаем къде му е входът, нито кой е точно. Така че този 

сигнал трябва да остане за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Има ли други предложения? Няма.  

Остава за сведение.  

Колега Иванова, заповядайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз ще ви докладвам 

преписка с вх. № НС-15-76 от 05.03.2021 г. В тази връзка в моя 

папка от днешно заседание е качен проект за решение № 4720 

относно жалба от П. А. Д. в качеството му на                               

регистриран кандидат за народен представител от кандидатската 

листа на „БСП за България“ срещу решение №79-НС от 02.03.2021 г. 
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на Районна избирателна комисия в 10-ти изборен район – 

Кюстендилски.  

Колеги, става дума за това, че господин Първан Ангелов 

Дангов, който е регистриран като кандидат за народен представител 

под № 8 в листата на „БСП за България“, оспорва регистрацията на 

кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ – СДС“. Той като цяло 

оспорва цялото решение, с което е регистрирана кандидатската 

листа на коалиция „ГЕРБ – СДС“. Но развитите от него аргументи са 

свързани с това, че лицето, което фигурира под № 2 в кандидатската 

листа на коалиция „ГЕРБ – СДС“, а именно Даниел Тихомиров 

Александров, по времето, когато листата е регистрирана, се е 

намирал извън пределите на Република България, а именно в гр. 

Киев, Украйна, поради което той твърди, че има съмнения за 

подложен фалшив подпис под декларация, Приложение № 67-НС от 

изборните книжа, от регистрирания кандидат Даниел Александров.  

Първоначално преписката е дошла по електронната поща, 

впоследствие и в оригинал с писмо. Окомплектована е цялата 

преписка и е изпратена на ЦИК.  

Проектът на решение, който аз ви предлагам, е Централната 

избирателна комисия да приеме, че за жалбоподателя не е налице 

правен интерес да оспорва решението за регистрация на друг 

политически субект за участието в изборите за народни 

представители. В случая решението на РИК – Кюстендил, с което е 

била регистрирана кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ – СДС“. 

Такава е константната практика на Върховния съд.  

По принцип оспореното решение, както ви казах, е за 

регистрация на коалиция за участие в избори, а не за отказ за 

регистрация, който по принцип отказ може да бъде обжалван, но 

само и единствено от правния субект, по отношение на който е 

постановен. Допълнителен аргумент за недопустимост на жалбата и 

основание, разбира се, е и това че жалбоподателят не притежава 

необходимата активна процесуална легитимация да оспорва 
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решението за регистрацията на коалиция „ГЕРБ – СДС“, тъй като 

това решение не засяга и не застрашава негови права, нито поражда 

задължения за него. Доколкото и наличието на правен интерес и 

активната легитимация са положителни процесуални предпоставки 

за допустимост на жалбата от категорията на абсолютната липса на 

която и да е от тях, обосновава извод за нейната недопустимост. 

Поради това ви предлагам проект на решение, с който да 

оставим жалбата без разглеждане. Проблемът, колеги, е в това, че 

Районната избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, произнасяйки се по подадената от господин Дангов 

жалба, вместо да приеме, че същата е недопустима и следва да бъде 

оставена без разглеждане, всъщност се е произнесъл по нейната 

основателност, като е оставил без уважение поради липса на 

представени писмени доказателства за неговите твърдения.  

При това положение, аз считам, че Централната избирателна 

комисия ще следва формално да отмени решение № 79 от 

02.03.2021 г., постановено от РИК в Десети изборен район – 

Кюстендилски, и вместо него да постанови друго такова, а именно 

да остави без разглеждане първоначалната жалба, подадена от 

господин Дангов в качеството му на регистриран кандидат за 

народен представител от листата на „БСП за България“, като това 

наше решение подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд.  

Това е моето предложение за проект на решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение?  

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не съм съгласен с предложения ни 

проект, защото ако твърдим, че е била недопустима първоначално 

жалбата и районната избирателна комисия е следвало да я остави без 

разглеждане като недопустима, то ние следва да отменим решението 

й и да й укажем това. А не ние да оставим жалба без разглеждане, 
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тъй като по принцип не ние трябва да я разгледаме. Така че 

предлагам решението да е за отмяна на решението на РИК, като се 

доверяваме изцяло на докладчика, че е била без правен интерес или 

недопустима. И да укажем да бъде оставена без разглеждане, а не да 

бъде разгледана по същество. Не ние сме органа, който трябва да се 

произнесе по тази жалба, която е до РИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

вие държите ли на Вашето предложение.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Оттеглям си предложението. Колегата ме 

убеди с аргументи и ще подкрепя проекта.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.  

Решение № 2179-НС.  

КАТЯ ИВАНОВА: Ще ви докладвам преписка с вх. № НС-

15-74 от 05.03.2021 г. Този път проектът на решение е под № 4719 и 

касае подадена жалба от политическа парти „Атака“, представлявана 

от председателя Волен Сидеров, срещу решение № 66-НС от 

01.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район - Кюстендилски. По електронната поща ни е изпратена с 

писмо цялата административна преписка, образувана по подадената 

жалба от „Атака“ срещу решение № 66-НС на районната 

избирателна комисия. С оспореното решение при липса на 

постигнато съгласие в консултациите за назначаване на съставите и 

ръководствата на СИК в община Бобов дол, районната избирателна 
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комисия е постановила това свое решение, с което е назначила СИК-

овете от № 1 до 24 в община Бобов дол, област Кюстендил.  

Единственият довод на жалбоподателя да оспори това 

решение е, че политическа партия „Атака“, такова е твърдението, е 

била лишена от представители в секционните избирателни комисии. 

Можете да видите жалбата от едно изречение. Следва подпис.  

Както казах, преписката е изначално окомплектована от 

РИК – Кюстендил, и е изпратена на ЦИК. 

Колеги, аз ви предлагам проект за решение, с който да 

оставим жалбата на политическа партия „Атака“ без разглеждане 

като процесуално недопустима, тъй като считам, че тя е подадена от 

правен субект, който не притежава необходимата активна 

легитимация и няма правен интерес от оспорването. Както ви казах, 

жалбата на политическа партия „Атака“ е подадена срещу решение, 

което е постановено на посочените правни основания, във връзка с 

назначаването на секционните избирателни комисии. От 

проведените консултации при кмета на община Бобов дол се 

установява, че в тези консултации е участвала коалиция от партии 

„Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, която е била 

представлявана от упълномощени представители на всички партии 

от състава на коалицията. Конкретно упълномощеният представител 

на политическа партия „Атака“ е бил С. К. С.                                      

Видно от протокола, представителят, макар и надлежно 

упълномощен като представител на цялата коалиция, не е направил 

предложение за състава и ръководството на СИК от името на 

коалицията, а е предложил конкретни лица и то като представители 

на политическа партия „Атака“. Както ви казах, съгласие не е било 

постигнато.  

Господин С., упълномощеният представител на ПП                 

„Атака“, е подписал протокола без никакви възражения и без 

особено мнение. Съобразно константната практика на Върховния 

административен съд правният субект, който може да оспори 



50 

 

решението, е коалицията от партии „Обединени патриоти – НФСБ, 

Атака и ВМРО“, не политическа партия „Атака“. Следва да се 

съобрази обстоятелството, че именно в процеса по назначаване на 

СИК в община Бобов дол участва коалиция от партии „Обединени 

патриоти“ като парламентарно представена коалиция.  

Отделните политически партии от състава на коалицията 

нямата самостоятелно право на участие, поради което според мен 

жалбата на ПП „Атака“ е недопустима, тъй като само нарушаването 

на гарантираното в закона право на участие на парламентарно 

представена коалиция в този процес, може да обоснове правото на 

жалба.  

Предлагам ви проект на решение, с който да оставим без 

разглеждане жалбата срещу решение № 66 на РИК – Кюстендил, 

като нашето решение подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Има ли други предложения? Няма.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма.  

Решение № 2180-НС. 

Колегата Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, връщам отново на 

доклад постъпила жалба с вх. № НС-15-72. Тази жалба ви я 

докладвах подробно на 05.03.2021 г., когато е постъпила. Ще я 

припомня само накратко.  

Жалбата е от Г. Б. К. като представител на                          

политическа партия „Атака“. Тогава не я разгледахме, защото не 
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беше приложено пълномощно към тази жалба. Централната 

избирателна комисия с писмо с изх. № НС-10-79 от 05.03.2021 г. 

указа на партия „Атака“ да бъде представено валидно пълномощно в 

полза подалия жалбата Г. К. Към момента такова не е                   

представено. Затова съм изготвил един проект на решение, в който 

накратко ще ви кажа, че Централната избирателна комисия намира, 

че жалбата се явява процесуално недопустима, като подадена от 

лице без представителна власт. И като такава, следва да бъде 

оставена без разглеждане.  

На второ място, дори да беше представено пълномощно, има 

и второ самостоятелно основание жалбата да не е допустима и това е 

липсата на правен интерес от политическа партия „Атака“. 

Подробно съм развил аргументи в проекта на решение, което може 

да видите в моя папка от днешното заседание.  

И като финал. Поради изложените съображения, липса на 

представителна власт и правен интерес Централната избирателна 

комисия намира, че жалбата срещу обжалваното решение на РИК – 

Благоевград, се явява недопустима и следва да бъде оставена без 

разглеждане.  

При това положение и на посочените правни основания, 

Централната избирателна комисия реши:  

Остава без разглеждане жалбата от политическа партия 

„Атака“ срещу решение 20-НС на РИК – Благоевград, с което са 

назначени представителите на секционни избирателни комисии на 

територията на община Благоевград. Решението подлежи на 

обжалване пред ВАС в тридневен срок.  

Това е накратко.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Има ли други предложения? Няма. 

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 
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Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма.  

Решение № 2181-НС. 

Преминаваме към точка 7.  

 

Точка 7. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам писмо 

с вх. № НС-22-586 от 08.03.2021 г. от госпожа П. К., която                 

сочи, че се е регистрирала за гласуване в посолството в Мадрид. 

Писмото го е изпратила до посолството, до офис на новините и до 

други имейли, а също и до работна група „Избори“. Сочи, че ще 

упражни правото си на вот в посолството на Република България в 

Мадрид, където се е регистрирала вчера, на изборите.  

Моли да й бъде издадено удостоверение, като в скоби го 

посочва на испански, че целта на идването й в Мадрид е тази, 

защото е информирана, че в Малага има секция.  

Моите резерви към упражняването на вота са, че тук на 

последните избори не видях достатъчна секретност. 

Очаква потвърждение, че нейната регистрация в изборната 

секция в посолството в Мадрид е извършена и може да гласува 

свободно без притеснение.  

Тъй като може би става въпрос за някакво удостоверение, 

което е във връзка с националното законодателство в Кралство 

Испания, аз предлагам ние да го приемем за сведение към момента с 

оглед това, че нямаме компетентност по отношение на издаването на 

такова удостоверение. Тя, ако е регистрирана, ще извършим 

проверка и лицето ще бъде подадено от Централната избирателна 

комисия за изготвяне на списъците за гласуване извън страната.  
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Това е моето предложение, тъй като считам, че към момента 

ние друго не можем да направим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Има ли други предложения? Няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожа Б. сочи, че е подала преди 

малко, явно към момента на подаване на имейла, заявление за 

гласуване в чужбина, но се е появил проблем. След попълването на 

заявлението е излязъл надпис, че вече това ЕГН е регистрирано. 

Иска информация за коя секция и за коя държава. Посочва 

телефонна връзка.  

Колеги, аз предлагам да се свържа с госпожа Б. на посочения 

телефон, за да видя какъв е проблемът и да мога своевременно да й 

отговоря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. Упълномощаването на колегата 

Ганчева да се свърже по телефона.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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 – 1(Севинч 

Солакова). 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, госпожа А. П. ни пише със 

съответното ЕГН. Моли за разследване на тази нередност, която 

описва. Опитала да се регистрира електронно, но безуспешно. С 

основание, че нейното ЕГН вече е регистрирано.  

Предлагам за проверка да бъде изпратено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване за изпращане за проверка.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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 – 1 (Севинч 

Солакова). 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам последващо да 

одобрим съобщение на нашата интернет страница, което е с оглед 

крайния изтичащ срок за заявлението за гласуване извън страната. 

Установено несъответствие в предходното наше съобщение от 

8 януари.  

Публикувахме съобщение, че припомняме и уведомяваме 

българските граждани, които желаят да упражнят правото си на глас 

в предстоящите избори извън страната на 04.04.2021 г., че крайният 

срок е 9 март 2021 г., като за електронното заявление за гласуване 

извън страната срокът е 9 март 2021 г., 24.00 часа българско време.  

Предлагам с последващо одобрение да одобрим това, ведно с 

писмо до изпълнителя с упоменаване на точния час, с оглед на който 

системата за електронно заявление да приключи приемането на 

възможността да бъде затворена възможността за подаване на 

заявления.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Протоколно 

решение за последващо одобрение и изпращане на писмото до 

изпълнителя.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-04-01-

96 от 05.03.2021 г., като това е писмо, получено от работна група 
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„Избори“, с приложена грама от посолството на Република България 

в Брюксел.  

Приложено изпращат грама със съответния номер, относно 

публикуване на 18.02.2021 г. от Министерството на 

здравеопазването указания за провеждане на избори за народни 

представители в страната на 04.04.2021 г. в условията на обявена 

извънредна епидемиологична обстановка във връзка с Ковид-19, с 

молба да се предостави отговор на поставените от посланик Бончев 

въпроси, касаещи противоепидемичните мерки при провеждане на 

изборния процес в чужбина.  

Предлагам да се запознаете колеги и да го обсъдим на 

работна група, с оглед изготвяне или изразяване на позиция пред 

Министерство на външните работи. Този въпрос, припомням беше 

повдигнат и днес на срещата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Остава за обсъждане в работна група.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз ще ви докладвам няколко 

писма, които сме получили с предложения от Министерството на 

външните работи. В единия случай НС-04-01-94 от 05.03.2021 г., 

другото е НС-04-01-100 от 05.03.2021 г. за обединение и 

консолидиране на записи. 

Първото писмо е за Русия и за Москва и начин на изписване. 

А по второто е да се обединят заявленията за Кобленц. Предлагам да 

изпратим на изпълнителя за обединяване съобразно становището на 

Министерството на външните работи тези две писма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, извинявам се, аналогични 

доклади, пропуснала съм. Аналогични са и писма от 

Министерството на външните работи НС-04-01-95, съответно 97. В 

единият случай става въпрос за обединение и дублиране на секции в 

Испания, така както ги виждате в писмото.  

В другия случай за обединение и дублиране в САЩ.  

Предлагам да изпратим за обединение, съобразно 

предложенията на Министерството на външните работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля да се запознаете с НС-

00-203 от 08.03.2021 г. Това е във връзка с протоколно решение да 

обезличим данни. За сведение го докладвам.  

Входящ № НС-00-181 от 05.03.2021 г. Получили сме писмо 

от госпожа Е. Г., която чрез съпорт ни сочи, че по                           

повод регистрирани секции извън страната българите, живеещи в 

Гърция в региона на Струмския залив, подаваме заявление за 

откриване на изборна секция в Ставрос. Оказа се, че преди да дойде 

разрешението от гръцката страна за отваряне на секция извън 

консулството на Република България, някои от българите са подали 

електронни заявления, като са посочили място за гласуване в гр. 

Солун.  
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Въпросът им е как могат да променят мястото на гласуване, 

за да може съответно тяхната бройка на заявлението да се прехвърли 

от консулство – Солун в Ставрос. Дали може, изпращайки на вас 

данните, да направим тази промяна или да направят те.  

Аз не предлагам да правим тази промяна. Системата, а и ние 

такава практика сме запазили, че системата не поддържа 

прехвърляне на заявления от едно място в друго. Нямам други 

предложения.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други 

предложения, колеги? Няма. 

Процедура по гласуване на писмо, с което да бъде уведомена, 

че няма възможност за промяна. 

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, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, чрез съпорт отново с вх. 

№ НС-00-183 от 05.03.2021 г. сме получили писмо на господин И. 

Н.,  който  има  предложение за обединение на заявления в 

Германия.  

Предлагам да изпратим за становище на Министерството на 

външните работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Входящ № НС-00-197 от 

06.03.2021 г. Господин Н. Й. казва, че е координатор за секция в 

Гармиш Партенкирхен – Германия. Има молба към нас. Понеже 

помещението към което се намира, ще се проведе гласуване на 

04.04.2021 г. не в Гармиш Партенкирхен, а в Обераммергау. Някои 

сънародници са продали заявления за това място, вместо за Гармиш 

Партенкирхен. Молбата ни е да обединим заявленията.  

Предлагам да изпратим на Министерството на външните 

работи за становище.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам писмо с вх. № НС-22-

576 от 07.03.2021 г. от госпожа Л. Й. То е до                                        

госпожа Радославова. Сочи, че са използвани неправомерно личните 

й данни, като посочва, че е подала заявление за гласуване извън 

страната. Очевидно е визуализирано в списъка на потвърдените 

заявления.  

Предлагам да отговорим на госпожата в смисъла на нашето 

съобщение, в смисъла на становището на КЗЛД и нашите 

традиционни отговори. Ние въз основа на законово правомощие 

обработваме личните данни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  
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Процедура по гласуване на писмо в същия смисъл. 

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, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-569 от 

07.03.2021 г., като госпожа В. сочи важен въпрос от В. В., а после се 

казва, че господин Н. В. Н. понастоящем живее във Франция, но                       

има някакъв проблем с подаването на електронно заявление за 

гласуване.  

Предлагам за незабавна проверка и съдействие на лицето с 

оглед изтичащия срок.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам НС-00-184 от 

05.03.2021 г., като лице чрез съпорт ни поставя въпрос. След като се 

е регистрирал да гласува извън страната, защо името му още 

фигурира в списъците в България. Госпожа К. е възмутена  от 

начина, по който се произвеждат изборите в България. 

Предлагам отговорът да е насочен към рубриката „Въпроси и 

отговори“. Отговорът на въпроса, ще го проверя точно, за който 

отговаряме, че 18 дни преди изборния ден ще бъде заличена от 

списъците.  
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Имаме протоколно решение под съответния номер.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имаме 

протоколното решение.  

Процедура по гласуване. Прекъсваме гласуването. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С оглед направените уточнения в 

оперативен порядък, че ние все още въпреки протоколното решение 

не сме го качили. За да отговорим на лицето, предлагам да бъде 

изпратено писмо на госпожа К., че съобразно чл. 31 в срок не по-

късно от 18 дни лицата, които са подали заявление за гласуване 

извън страната, ще бъдат заличени от избирателните списъци в 

страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: 

Процедура по гласуване на отговора.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-558 от 

07.03.2021 г. Сочи се, че две лица В. и Ш. са регистрирани за 

изборите в Кьолн.  

Ако открит секция в Дортмунд, ще ни е по-удобно. Защото 

живеят в Дортмунд. 

Предлагам за сведение. Това писмо няма по какъв друг начин 

да ви го предложа, тъй като ние с решение ще се произнесем.  

С писмо вх. № НС-22-578 от 07.03.2021 г. госпожа К. И. 

преди две седмици сочи, че се е регистрирала за гласуване в 

Германия. За съжаление все още не е получена информация къде и 

кога може точно да гласува. Как може да очаква тази информация. 

Благодари предварително.  
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Предлагам да отговорим на лицето, че с решение в срок до 

13 март 2021 г. ЦИК ще си определи местата за гласуване извън 

страната, съответно броя на секциите в тези места. За повече 

информация да следи страниците на ЦИК и на Министерството на 

външните работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова); против – 

няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-22-577 

от 07.03.2021 г.  

Госпожа Й. С. ни пита възможно ли е вече подадено 

заявление за гласуване в чужбина да бъде анулирано и правата за 

гласуване в България да й бъдат върнати, съответно да гласува в 

България.  

Предлагам да й отговорим, че след като тя е заявила желание 

за гласуване извън страната, въпреки че не сме приели още 

методическите указания, където описваме в списъка на заличените 

лица какви отбелязвания ще стоят. Въпреки че, доколкото се 

запознах с проекта, няма да има промяна. Срещу нейното име ще 

бъде отбелязано МВнР. Тя ще може да гласува, след като бъде 

дописана и попълни съответната декларация. Не й се губят правата 

затова, че веднъж е заявила желание да гласува извън страната.  

Този отговор предлагам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова); против – 

няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-04-01-

101 от 05.03.2021 г. Това е отговор във връзка с Танзания. 

Уведомяват ни от работна група „Избори“, че няма дадено съгласие 

на приемаща държава. Към момента в допълнение ни сочат, че 

всичко зависи от отговорите на поставените въпроси в писмо от 

МВнР до ЦИК. 

Предлагам за работна група.  

Вх. № НС-04-01-9/11 от 05.03.2021 г. Това са съгласия, които 

се обобщават редовно.  

За сведение.  

Докладвам вх. № НС-22-561 от 7.03.2021 г. от госпожа             

К.            П.   , видно от имейла. Тя ни пита, може ли реално 

обяснение, защо се сливат секции извън България, в които са 

регистрирани повече от 60 човека, без да се познава реалната 

географска специфика в дадената страна, като дават примера за 

Дания, Копенхаген, където има достатъчен брой гласове за отваряне 

на нова секция. Но преди два-три дни е била слята от секция с 

посолството, която се намира на 6 км извън града.  

Колеги, ние сме направили това обединение изцяло въз 

основа на писмото, което с приложен документ от Министерството 

на външните работи, а именно констатирани неточности при 

изписване на наименованията на изборни райони при подаване на 

заявление за гласуване на българските граждани в чужбина. Там в 

констатирани неточности при изписване на наименованията за 

Дания съществуваше Копенхаген да бъде обединено в Копенхаген 

посолство.  
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Да изпратим за становище на Министерството на външните 

работи, с оглед изложеното в писмото и ако е необходимо, ЦИК да 

предприеме последващи действия. Заявленията за гласуване не са 

изгубени. Те са налични. Да знаем при приемането на решението как 

да съобразим.  

Предлагам да го изпратим за становище на Министерството 

на външните работи, като изцяло сме се съобразили с тяхното 

предложение за обединяване. Да го изпратим за становище на 

Министерството на външните работи с искане дали е необходимо да 

предприемем последващи действия с оглед на изложеното в 

писмото, което ви докладвах.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на изпращането до Министерството на 

външните работи за изразяване на становище, във връзка с писмото, 

което ще им бъде препратено.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах против, защото не ми харесва 

как върви работата с обединяванията в чужбина. Министерството на 

външните работи ни изпраща едно писмо, че ще обедини 

Копенхаген с Копенхаген посолство. Каква е разликата между 

Копенхаген и Копенхаген посолство, никой не може да каже.  

След това лицето се оплаква и с право се оплаква, защото 

това са големи градове. Скоро чух за обединяване и във Виена. И 

ние си препращаме на Министерството на външните работи. Вървят 

едни кореспонденции. В крайна сметка, аз искам да знам на база на 
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какви критерии се обединяват. Колко заявления има? Кога ще се 

вземе крайно решение. Вместо да си разменяме различни 

кореспонденции с Министерството на външните работи.  

Не ми става ясен целият процес как върви по обединяването 

на секции и яснотата за гражданите, които са си подали заявления 

там. Откъде лицето знае, че се оплаква и т.н. Многобройни са 

докладите за чужбина. Сигурно не съм вникнал аз достатъчно добре. 

Но аз не мисля, че можем да гласуваме така тези неща.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-04-01-98 от 

05.03.2021 г. Това е входящо писмо от Генералното консулство – 

Барселона. От работна група „Избори“ ни е изпратено становище на 

Генералното консулство, като има мотивирано предложение за два 

броя секционни избирателни комисии в посолството в Барселона.  

Предлагам да го съобразим при приемане на решението.  

Възложено е на сътрудниците да правят в табличен вид, да 

бъдат обединявани всички тези предложения, които постъпват по 

грамите за яснота, както и да ги ползваме после при провеждане на 

консултациите за назначаване на СИК извън страната.  

Аналогичен доклад е НС-04-01-95 от 05.03.2021 г. Това е от 

дипломатическото представителство в Мадрид. Имаме мотивирано 

предложение за разкриване на три избирателни секции. Към 

момента го докладвам за запознаване. Казах ви ще бъдат обединени 

в табличен вид. Да се съобразим при приемане на решението. 

Естествено, както знаете, практиката досега е с решение ЦИК да се 

произнася по тези въпроси.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С вх. № НС-00-190 от 05.03.2021 г. 

се е върнала проверката по повод писмото на госпожа Д. М. Тя ни 

беше сезирала с кражба на лични данни, за нея и за нейния съпруг. 

От проверката е видно, че има 12 записа с посочения имейл на 

госпожа Д. М.  
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Заявките са подадени от един и същи адрес, от едно и също 

устройство и съдържат идентични данни. Предвид, че третата и 

четвъртата заявка са през интервал от 2 секунди, най-вероятно 

причината е, че при подаване на заявлението е натиснат 

последователно два пъти бутона изпрати.  

Също така се сочи, колко заявки има за съпруга. Като и двете 

лица към момента имат успешно подадено заявление.  

Предлагам да отговорим с резултат от проверката на госпожа 

М.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на отговора.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Господин Бояджийски.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, аз имам два 

подобни доклада, като последния на госпожа Ганчева.  

Предлагам за следващите избори да се помисли, дали не е 

възможно заявителят веднага да види резултата. Да се изпише на 

екрана съобщение – заявлението беше подадено успешно, за да 

могат да са на ясно, че поне едно заявление е подадено успешно. 

Като подават второ или трето такова заявление да виждат запис, че 

вече има едно подадено.  

Докладите, които имам да ви докладвам са НС-00-201 от 

08.03.2021 г. То е по сигнал НС-22-46-9 от 04.03.2021 г. Извършена е 

проверка. И на лицето посочено в сигнала се установява часа, 

подадени четири заявки. Първата е била успешна. След това в 
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интервал от 12 секунди е подадена, втора и след това в интервал от 

още 10 минути са подадени трета и четвърта. Обяснението е, че 

заявките са подадени от един и същи адрес, от едно и също 

устройство, с идентични данни. Най-вероятната причина е двойно 

кликване върху бутона изпрати. След което заявителя е видял 

резултата от вече втората заявка, за която е уведомен, че успешно е 

въвел заявлението си.  

Подобен е доклада по НС-00-202 от 08.03.2021 г., който е по 

сигнал НС-22-377 от 25.02.2021 г.  

Предлагам да се отговори на двамата сигналоподатели с 

текста на проверката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Има ли други предложения? Няма. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Другият доклад е НС-22-567 от 

07.03.2021 г. Предлагам за сведение. Госпожата живее в САЩ и се е 

регистрирала онлайн. Притеснява я факта, че имената на всички 

регистрирани са свободно видими. Предлагам ви да й отговорим с 

текста, който вече редовно изпращаме, че на законово основание 

ЦИК обработва личните данни, вместо първоначално предложеното 

за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, следващия сигнал е НС-

22-563 от 07.03.2021 г. Питането е, двама съпрузи са подали 

заявление за гласуване извън България. Живеят от години в 

Испания. Проверили са, че присъстват имената им в списъците в 

Русе на адреса им в България, а също така и вече в потвърдените 

заявления за секцията им в Испания. Иска да знае как е възможно 

това.  

Предлагам да й отговорим, че списъците се съставят по 

постоянен адрес и те ще бъдат заличени от списъците в България 18 

дни преди изборния ден.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Има ли други предложения? Няма.  

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващото писмо е с вх. № НС-

22-553 от 06.03.2021 г. Господин С. Г. казва, че е подал                     

заявление да гласува извън страната, но се оказва, че ще бъде в 

България. Пита дали може да оттегли регистрацията си за гласуване 

в чужбина.  
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Предлагам да му отговорим, че не може да оттегли 

регистрацията си за гласуване в чужбина, но може да гласува в 

България, при условията на чл. 252, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс. 

Като разбира се, в писмото да му опишем разпоредбите на тези 

правни норми, а не само да му ги цитираме.  

Колеги, доколкото разбирам, подобен текст има в Рубриката 

„Въпроси и отговори“. Предлагам да препратим натам господина.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, писмо с вх. 

№ НС-22-527 от 05.03.2021 г. по имейл от госпожа Т. Д., която 

обяснява, че от години живее и работи в Гърция. Не е гласувала в 

България. Решила е да гласува очевидно в Гърция. Подала е 

декларация. Като й е отговорено, че с това ЕГН има подадена 

декларация. Според мен има предвид електронно заявление. След 

това е проверила в ГД „ГРАО“ и е видяла, че трябва да гласува в 

населеното си място по адрес. Не можела да се прибере в България и 

иска да гласува. Какво мога да направя? 

Липсват данни за ЕГН, трите имена на лицето. Така че не 

можем да го изпратим за проверка. По скоро да й обясним, че може 

да гласува в секция в чужбина, дори и да не е вписана в списъка за 

гласуване на тази секция, като подаде декларация, че няма да 

гласува на друго място. Мисля, че е № 17 от изборните книжа. Ако 

се намира в България, също може да гласува. Да я препратим към 

Рубрика „Въпроси и отговори“.  
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Да я препратим към рубрика „Въпроси и отговори“, където 

както разбирам се съдържа подобна информация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Ганчева заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. 

№ НС-04-01-99 от 05.03.2021 г., като това писмо е от работна група 

„Избори“. Молят ни за наше тълкуване за чл. 220, ал. 1 от Изборния 

кодекс, във връзка с поставени въпроси от посолството ни в Париж. 

А именно, че там с оглед ковид обстановката и заразата от Ковид-19  

е въведен вечерен час. Този въпрос беше повдигнат днес и на 

срещата. Предлагам да се запознаете и да го разгледаме на работна 

група.  

Колеги, във връзка с изтичащия срок за подаване на 

заявления за гласуване извън страната и във връзка с предстоящото 

решение по чл. 12 и с оглед информацията, с която разполагаме към 

момента в ЦИК, а именно аз разполагам с последна актуална 

информация, изготвена от сътрудниците към 11.00 часа, че има 

76 936 броя заявления, които са потвърдените заявления. Като 

държавите, които са дали разрешения са 80, държавите, от които се 

чака разрешение са 51 броя, от които 9 в уведомителен, 42 в 

разрешителен режим.  

Отделно, знаете, в грамите съществува информация за 

държави, които са дали съгласие с условие за определени градове и 

прочее.  
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Оформят се държави, които са извън Европейския съюз, със 

заявления, които надхвърлят нормативно определения брой 

заявления. А именно, като Великобритания, САЩ, Република 

Турция. В тази връзка имам няколко предложения. 

На първо място, да гласуваме писмо във връзка с чл. 14, ал. 3 

от Изборния кодекс. А именно до Министерството на външните 

работи, работна група избори, с оглед взимане решения по чл. 12, 

изтичащия срок до 09.03.021 г. за заявленията за гласуване извън 

страната, молим своевременно в ЦИК да постъпят мотивираните 

предложения, които съгласно ал. 3 са не по-късно от 25-тия ден.  

Моля, за писмо в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на писмо до Министерството на 

външните работи.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с изтичащия 

краен срок за заявленията за гласуване извън страната и с оглед 

яснота на българските избиратели, знаете, че ние регулярно правим 

в ЦИК обединения, единствено и само с оглед едно и също 

наименование на място, което съществува под различни записи. И за 

да ни е улеснено, предлагам утре работната група, със съдействие от 

изпълнителя да направи такива обединения, за което естествено 

винаги има доклад. И ви моля, за протоколно решение в този 

смисъл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  
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Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С оглед изтичащия срок и 

предстоящо решение по чл. 12 колеги, считам че към 10 март 

сутринта ще имаме яснота по основните въпроси, по които предстои 

да вземем решение във връзка с произнасянето ни по чл. 12. 

Предлагам, уважаеми господин председател, уважаеми 

колеги, работна среща с Министерството на външните работи на 10 

март в късния след обяд по ваша преценка. Като предлагам на тази 

среща, след като естествено в ЦИК на работна група бъдат обсъдени 

основните въпроси, да бъдат разгледани въпроси във връзка с 

приемането на нашето решение, както и въпросите, които ни се 

поставят във връзка с вечерните часове, националното 

законодателство и специфики, с оглед проблемите, поставени в 

грамите до нас.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Срещата ще я 

проведем в сряда, в късния следобед, с оглед предстоящите срокове.  

Колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тази среща е наложителна. Очевидно ще 

стане на 10 март. Но имаме една неизвестна, която може би към 

10 март също трябва да стане известна. И тя касае 51 държави, за 

които ние трябва да знаем. И може би е добре, освен мотивираните 

решения, за 10 март на тази среща да имаме и рекапитулацията за 

това нещо.  

Предлагам също да се изиска информация, в крайна сметка, в 

краен срок на тази среща, след като на 9 март очевидно ще свършим 
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със заявленията, да се има предвид, че 51 държави висят. Само за 

яснота. Нищо повече. Такива са фактите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо или по скоро предложение с вх. № НС-22-531 от 05.03.2021 г. 

от господин О.  

Господин О. заявява, че са постъпили 102 заявления за 

гласуване извън страната в гр. Розенхайм, Федерална република 

Германия. Очаква се бройката да се повиши до изтичане на крайния 

срок на 9 март. По-важното е, че той предлага в организацията на 

изборите в гр. Розенхайм, помощта си и лица, които да бъдат 

членове на съответната секционна избирателна комисия в този град. 

Посочил е шест лица с техните данни. Някои за резерви, други за 

основния състав. Очевидно това е предложение на българската 

диаспора. Аз поне така го третирам. 

Предлагам по компетентност това конкретно предложение да 

бъде препратено на постоянния секретар на Министерството на 

външните работи и до работната група избори в Министерството на 

външните работи, за което съм приготвил писмо и да има решение в 

този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Виждате писмото.  

Процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам ви три писма, които са с 

идентично съдържание. Предлагам отделен, но идентичен отговор 

на всяко от тях.  
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Първото е вх. № НС-22-528 от 05.03.2021 г.  

Господин И. заявява, че е подал заявление за гласуване извън 

страната преди почти месец. Направил е справка и е видял, че в 

избирателната му секция, която е по постоянен адрес лична карта, 

все още ще гласува там. С този имейл настоявам тази грешка да бъде 

поправена в най-кратки срокове.  

Второ, госпожа Н. , вх. № 22-551 от 06.03.2021 г., дори е 

предоставила ЕГН-то си. Заявява, че е подала заявление за гласуване 

в чужбина, но в същото време моето име в избирателните списъци е 

в България. Как е възможно да се гласува с едно ЕГН на две 

различни секции. Очевидно става дума за липса на информация от 

страна на госпожа  Н. 

Вх. № НС-22-552 от 06.03.2021 г. Госпожа Д. казва, че от 6 

години живее в Германия. Не е стояла в България повече от седмица 

годишно. Ще гласува в гр. Хановер. Моля, да бъда заличена от 

избирателния списък в София. 

На тези три идентични по същество питания, предлагам три 

идентични отговора, които са в моя папка.  

Във връзка с Ваше писмо получено по електронната поща на 

ЦИК, Ви уведомяваме, че ако сте вписан в избирателния списък за 

гласуване извън страната, не по-късно от 18 дни пред изборния ден, 

16.03.2021 г., ще бъдете заличен от избирателните списъци за 

гласуване в Република България чл. 31, ал. 2 от Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да 

гласуваме отговора. След което същия да бъде качен в Рубриката 

„Въпроси и отговори“, за да може при следващи такива запитвания 

направо да препращаме към него.  

Процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 
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Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Протоколно решение за качване на отговора в Рубрика 

„Въпроси и отговори“.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Гласувахме до господин И. Сега гласуваме до госпожа Н. и 

до госпожа Д. същия отговор, който беше редактиран и който ще 

бъде качен във въпроси и отговори.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последно докладвам в тази точка 

колеги, вх. № НС-22-529 от 05.03.2021 г.  

Госпожа Н. заявява, че е подала заявление за гласуване в гр. 

Кастельон де ла Плана, където има засега 43 заявления. Въпроса й е: 

Ако подам заявка за гласуване в Кастельон де ла Плана, но се окаже, 

че там няма да има секция, ще може ли да гласувам във Валенсия 

или трябва да подавам ново заявление? Страхувам се да не изпусна 

крайния срок за подаване на това заявление, което всъщност е утре.  

Предлагам отговор до госпожа Н., което съм                       

приготвил.  

Ако в Кастельон де ла Плана не е образувана секция за 

гласуване извън страната, може да гласувате в избрана от вас секция 

за гласуване извън страната, без да е необходимо да подавате 

заявление.  
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Окончателният списък на местата извън страната, където ще 

бъдат открити секции, избирателните списъци ще бъдат 

публикувани на интернет страницата на Министерството на 

външните работи в съответното дипломатическо или консулско 

представителство, не по-късно от 18 март 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждате 

отговора. Има ли други предложения? Няма.  

Процедура по гласуване на писмото.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: НС-22-524 идентичен въпрос от Ц. Б. 

Като отговора на господин Николов, че след 16 март ще бъдат 

заличени тези лица.  

Предлагам ви да гласуваме анблок отговора.  

НС-22-588. Член на СИК няма регистриран настоящ адрес на 

територията на СИК, на която е назначен. Къде може да гласува?  

Да препратим към Рубрика „Въпроси и отговори“.  

НС-22-587. Има постоянен адрес в гр. Монтана. В момента 

ще бъде в София. Да препратим към рубрика „Въпроси и отговори“.  

НС-22-571. Имам въпрос относно гласуването в чужбина. 

При попълването на заявлението, ако напиша място на гласуване и 

не се разкрие секция, може ли в друга? Да препратим към Рубрика 

„Въпроси и отговори“.  

Предлагам анблок да ги гласуваме тези отговори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

Обявявам почивка до 18.45 часа.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия. Връщам към точка трета – доклади по административни 

преписки. Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 3. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от Националното 

сдружение на общините в Република България сме получили писмо 

по електронната поща с примерен сценарий и график, който е 

съобразен след разговора с председателя. Пишат, че изпращат 

допълнително линк за включване състава на Комисията в 

платформата Zoom, като предлагат на съответния телефон да се 

свърже представител от администрацията на Централната 

избирателна комисия, за да може да се извършат съответните 

дейности.  

Предлагам ви за запознаване и сведение НС-06-48-1 и 

предлагам да възложим на госпожа Манолова съответните действия 

да бъдат извършени, като се свърже с представителя на Национално 

сдружение на общините в Република България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на госпожа Солакова.  
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Процедура по гласуване на протоколно решение – възлагане 

на директора на администрацията извършването на дейностите, 

свързани с обезпечаването на провеждането на срещата. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна 

записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-

09-72 за допусната техническа грешка в утвърденото допълнително 

щатно разписание по чл. 39, ал. 5 от Правилника на Централната 

избирателна комисия. Както виждате в № ЦИК-09-72 е посочено, че 

вместо да бъде записана длъжността „главен експерт“ е записано 

„експерт“ с оглед на това, че кореспондира с кода по Националния 

класификатор. Затова е необходимо да бъде извършена поправка на 

Допълнителното щатно разписание и да бъдат преподписани 

трудовите договори с Дария Шлосер и Елица Узунова-Стоева с 

посочване на коректната длъжност.  

Бях помолила във вътрешната мрежа да се публикуват 

сключените договори, за да може да прецени Централната 

избирателна комисия. Освен това това преподписване, не знам дали 

е възможно, коректно и законосъобразно, аз бих предложила към 

така сключените договори да има допълнително споразумение с 

посочване на коректната длъжност. В същото време да вземем 

решение за поправка на техническа грешка в Допълнителното щатно 

разписание, считано от 23.02.2021 г.  

В същото време обръщам внимание, че в протокола, когато 

съм докладвала предложението за Допълнителното щатно 

разписание срокът до 04.06.2021 г. изрично в протокола съм 

посочила, че според мен следва да се прецени с оглед на срока за 
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отчитане на План-сметката по постановлението на Министерския 

съвет, което е 31.05.2021 г. Това не е направено от администрацията 

и на председателя е предложен варианта така, както е бил 

първоначално предложен с докладната записка. 

На този етап отново правя предложение срокът да бъде от 

23.02.2021 г. до 31.05.2021 г.  

На първо място – техническата грешка в Допълнителното 

щатно разписание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, да гласуваме отстраняването на техническата грешка в 

Допълнителното щатно разписание. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

На второ място – подписването на анекса за коригиране на 

кода по класификатора и съответните длъжности, съгласно 

Допълнителното щатно разписание. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Госпожо Солакова, продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме от 

училище, аз ви информирах за получени обаждания от директори на 

училища и така, както на работна група се уточнихме 

предложението беше, ако имате конкретни предложения, могат да ги 

направят с писмо НС-22-582 от 08.03.2021 г. От училище „Климент 
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Охридски“ се обръщат към нас и правят конкретни предложения. 

Виждате, като първо и второ, става въпрос за това, че от районните 

администрации са се свързали с тях и са им възложили задачата да 

осигурят чрез издаване на заповед и определяне на лица от 

обслужващия персонал в училището лица, които да осигурят 

пропускателния режим, както и дезинфекцията в помещенията, 

определени за избирателни секции.  

С оглед на това, че те имат опасения да гарантират участието 

на длъжностни лица от персонала за извършване на тези дейности с 

оглед на това, че няма яснота как се гарантира живота и здравето на 

лицата, те се обръщат и към нас за съдействие. Днес този въпрос 

беше поставен от председателя на срещата с вицепремиера госпожа 

Николова и други участници. Но така или иначе аз ви предлагам по 

повод на това писмо да изпратим писмо до госпожа Н. Виждате във 

вътрешната мрежа проект на писмо до госпожа Николова. Да 

препратим, напомняйки за проведената работна среща на 

08.03.2021 г., че сме ги уведомили за това, че проблемът е поставен 

от страна на директорите на училища. Конкретните предложения ги 

виждате по писмото, ще ги пренеса, нямаше време в проекта на 

писмо да бъдат описани, така, както са предложени от директора на 

училище „Климент Охридски“.  

В същото време предлагам Централната избирателна комисия 

да предложи тези предложения да бъдат взети под внимание, да се 

има предвид опасението на директорите, че не могат да осигурят 

персонала в изборния ден. Да се предложат съответни гаранции за 

живота и здравето в случай, че се стигне, все пак ако това е 

единственото решение, до това директорите да осигурят 

присъствието на лица от персонала в училищата, като разбира се при 

определянето на тези лица да се отчете и принципа на съгласие за 

изпълнение на дейности в рискова среда.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Виждате и проекта на писмо, което да бъде 

изпратено до госпожа Николова. 

Има ли други предложения? Ако няма – процедура по 

гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви, че 

сме получили от Районна избирателна комисия – Търговище във 

връзка с нашето искане да ни изпратят по електронната поща 

цитираните в тяхното писмо решение на РИК – Търговище 

протокола от проведените заседания и консултации при кмета на 

община Търговище, заедно с придружителното писмо. Изрично 

написахме, че не е необходимо да бъдат изпратени предложенията за 

персонален състав на СИК в община Търговище. Те са ни ги 

изпратили с изключение на техните решения, но с оглед на това, че 

решенията са публикувани на тяхната страница, включително 

протокола от 01.03.2021 г. аз не ви предлагам да изискаме 

допълнително решенията на районната избирателна комисия.  

Докладвам ви за запознаване получената преписка с № НС-

15-65-2 от 08.03.2021 г. Ще ви докладвам проект на решение 

относно необходимостта да бъдат назначени секционните 

избирателни комисии. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от изпълнителния 

директор на Печатницата на БНБ във връзка с нашето искане след 

приемане на решението за одобряване на техническите 

характеристики. Изпращат ни макети – така, както сме ги поискали, 

заедно с описанията към тях. Макетите се намират в зала, всеки 
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може да се запознае. Ще направим работна група, за да можем да 

предложим, при необходимост, изменение в техническите 

характеристики. Това е № НС-26-10 от 08.03.2021 г. Моля да се 

запознаете. 

Докладвам ви писмо от Работна група „Избори“ от 

постоянният секретар на Министерство на външните работи, 

адресирано до главния секретар на Министерския съвет с копие до 

нас за сведение, както и до изпълнителния директор на Печатницата 

на БНБ. С оглед на безпрецедентната активност, проявена от 

сънародниците ни зад граница в процеса на подготовка за 

провеждане на избори за Народно събрание, цитирам: и броя на 

исканията за разкриване на изборни секции е достигнал към 

08.03.2021 г. над 430. Те се обръщат с молба за увеличаване на броя 

на бюлетините за гласуване извън страната на 500 000, както и на 

съответните изборни книжа и материали.  

По повод на писмото, което е от Работна група „Избори“, 

което постоянният секретар на Министерство на външните работи 

ни изпрати във връзка с транспортирането и връщането на изборните 

книжа и материали след изборния ден в съответния срок, посочен в 

Изборния кодекс и предложени алтернативни варианти докладвам, 

че този въпрос е обсъден съвместно на Работна група за чужбина и 

Работна група № 1.1. преди това още при първоначално постъпване 

на въпроса. Този въпрос отново е обсъден. На този етап остава за 

запознаване. 

Колеги, докладвам ви, че от администрацията на 

Министерския съвет постъпиха за съгласуване проектна 

документация за изработка и доставка на изборни книжа и 

материали, като са представени предпечатните образци на Протокол 

за предаване и приемане на избирателния списък и други, образци 

73, 76, 77, 79, 82 и 83. Ще ви ги докладвам за одобрение и връщане 

на два броя, като един брой ще остане в Централната избирателна 

комисия. В момента се преглеждат.  
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Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И аз благодаря. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-10-86 от 07.03.2021 г. е 

получено по електронната поща искане от господин Владимир 

Симеонов, който е представляващ партия „СВОБОДА“, с която моли 

да получи копие от протоколите на ГД „ГРАО“. Казвам протоколи, 

защото те са два. Единият протокол е от 17.02-2021 г., другият е от 

19.02.2021 г., имало е допълнително представени бройки. 

Има проект на писмо, моля за протоколно решение да бъдат 

изпратени копията от протоколите на ГД „ГРАО“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-

00-123 от 04.03.2021 г. е получено писмо от Бюрото по защита при 

главния прокурор, с което се иска да бъдат извършени проверки на 

три лица дали отговарят на условията на чл. 153, ал. 3, т. 5 от Закона 

за МВР, а именно дали лицата не са избрани за президент, 

вицепрезидент, народен представител, член на Европейския 

парламент. Извършена е проверката, има проект на отговор, с което 

да отговорим, че тези лица не са били кандидати, съответно не са 

избирани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  
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Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-

09-5 от 02.03.2021 г. и НС-09-2 от 02.03.2021 г. е получено писмо от 

Специализираната прокуратура, Следствен отдел, с което се иска 

информация от Централната избирателна комисия дали лицето 

Николай Симеонов Малинов е регистрирано като кандидат за 

народен представител.  

Извършена е проверката. Лицето е регистрирано от партия 

„ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в РИК 16 – Пловдив-град, 

под № 1 в листата на партията и в 25 РИК – София. 

Предлагам да отговорим на Специализираната прокуратура с 

две писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждате 

писмата.  

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В моя папка в днешно заседание 

са качени писмата от Специализирана прокуратура, с което се иска 

информация за лицето Васил Крумов Божков дали е регистрирано 

като кандидат за народен представител.  
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Извършена е проверката. Лицето е регистрирано от партия 

„БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“ в 23 РИК – 

София и в 25 РИК – София. 

Предлагам да отговорим на Специализираната прокуратура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В тази точка нямам друг доклад. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колегата Георгиева за писмо. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: За утре ще остане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, във връзка с произведения втори тур на 

частичните избори за кметове на една община и четири кметства на 

07.03.2021 г. предлагам да вземем протоколно решение за 

публикуване на резултатите, включително публикуване на 

протоколите на СИК и протоколите на ОИК на интернет страницата 

на съответните ОИК, включително и на интернет страницата на 

ЦИК, което да бъде извършено от изпълнители на компютърната 

обработка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, с това закривам днешното заседание, като остават 

докладчиците, които и в момента не са тук по точка 9 и точка 10.  

Насрочвам следващото заседание за утре сутринта от 10.30 

часа. 

 

(Закрито в 19.45 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

Стенографи: 

Нина Иванова 

 

Силвия Михайлова 

 

Красимира Николова 

 


