ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 310
На 15 март 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение относно опаковане и предаване на
изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската
администрация от изборите за народни представители на 4 април
2021 г. и тяхното съхранение.
Докладва: Николай Николов
2. Проект на решение за поправка на техническа грешка в
решение № 2165-НС от 4 март 2021 г.
Докладва: Севинч Солакова
3. Регистрация на наблюдатели.
Докладват: Димитър Димитров, Таня
Цанева
4. Медийни пакети.
Докладва: Таня Цанева
5. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Кристина
Стефанова, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Александър Андреев
6. Доклад относно машинното гласуване.
Докладват: Таня Йосифова, Емил Войнов
7. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
Докладва: Йорданка Ганчева
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7а. Промени в състави на РИК.
Докладва: Емил Войнов, Георги Баханов
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Силва Дюкенджиева, Таня
Цанева, Николай Николов, Силвия Стойчева
9. Отговори на въпроси на граждани.
Докладват: Таня Йосифова, Николай
Николов, Мирослав Джеров
10. Заличаване регистрацията на кандидат за народен
представител в изборите на 4 април 2021 г.
Докладва: Силва Дюкенджиева
11. Разни.
Докладват: Силва Дюкенджиева, Николай
Николов, Емил Войнов, Димитър Димитров,
Таня Цанева
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Мария Бойкинова.
Заседанието бе открито в 11,00 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на комисията, госпожа
Силва Дюкенджиева – заместник-председател, и госпожа Кристина
Стефанова – заместник-председател.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 15 март 2021 г.
От днешното заседание отсъства единствено колегата Мария
Бойкинова по уважителни причини.
Във вътрешната мрежа виждате дневния ред, който е обявен.
Колеги, има ли желаещи да се включат в дневния ред?
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин председател, моля да
включите нова точка – Регистрация на наблюдатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има вече
такава – точка трета.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Извинявайте, не я видях. Моля
да бъда включена в нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, госпожо
Дюкенджиева.
Колега Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Господин председател, моля да ме
включите в точка четвърта – Медийни пакети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, в
медийни пакети.
Колега Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Господин председател, моля да
бъда включена в т. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Колега Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Господин председател, имам да
докладвам жалба срещу Решение на РИК – Пловдив, а също така и
въпроси от чужбина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включвам Ви в
точката „Доклади по дела, жалби и сигнали“ и в точката за гласуване
извън страната.
Колега Войнов, заповядайте.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Господин председател, ако може да ме
включите в точка за промени в състава на РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, това ще
бъде нова точка – т. 7а – „Промени в състави на РИК“.
Колега Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Господин председател, моля да ме
включите в точката за промени в състави на РИК.
Други желаещи? Няма.
Процедура по гласуване на дневния ред с допълненията.
Гласували 17 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 и Цветанка Георгиева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Уважаеми колеги, преди да започнем по точка първа от
дневния ред давам думата на колегата Ганчева във връзка със
спешен доклад относно гласуването извън страната.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин
председател! Уважаеми колеги, на мой доклад са разпределени
няколко писма с приложени грами от Министерството на външните
работи. В единия случай е от Генерално консулство – Истанбул, а в
другия – от Атина, а също така от Канада и от Ирландия. Всички
писма и съответно приложените грами обективират искане с цел
улеснение на българските граждани за гласуване извън страната.
Молят за обединение на заявленията за различни места, за да
може да бъдат приобщени към избирателните списъци за гласуване
извън страната за съответните места, където има разкрити
избирателни секции съобразно нашето решение.
Ще ви моля за принципно протоколно решение, ако и в деня
пристигат още грами, да го гласуваме принципно сега да изискаме
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данните и обобщените данни да ги предоставим на Министерството
на външните работи незабавно, защото знаете, че днес е последният
срок за списъците за гласуване извън страната.
Така че ви моля за протоколно решение в този смисъл.
Естествено, ако има други, ще ви ги докладвам за сведение и
запознаване.
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,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Господин Николов, заповядайте.
Точка 1. Проект на решение относно опаковане и предаване
на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската
администрация от изборите за народни представители на 4 април
2021 г. и тяхното съхранение.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали за днешно заседание бихте могли да видите проекта
на решение за опаковане и предаване на изборните книжа и
материали от секционните избирателни комисии на РИК и на
общинската администрация от изборите за народни представители
на 4 април 2021 г., както и за тяхното съхранение.
Проектът всъщност може да го видите под № 4750 и № 4780,
ако не ме лъже паметта.
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Това, което е същественото в началото, са две неща –
запазване всички отработени, добре познати и на общинските
избирателни комисии, и на районните избирателни комисии по
принцип от последните три избора механизми във връзка с
опаковането и във връзка със съхранението на изборните книжа и
материали, в това число във връзка с проведеното машинно
гласуване през 2019 г.
Основното е, че се предвижда два плика да формират
секционните избирателни комисии - Плик № 1 „Списъци“ и Плик
№ 2 – „Протоколи“. Предвижда се всъщност във връзка с
машинното гласуване да се запазят нещата, които са от 2019 г.
Втората особеност, която е важна, е, че това решение е
предпоставка. То до голяма степен възпроизвежда текстове, които са
заложени в изготвените вече проекти за методически указания за
секционните избирателни комисии и за районните избирателни
комисии. В това отношение има пълен синхрон.
Накратко по структурата на решението. Има четири основни
структурни елемента, като първият, разбира се, е опаковане на
списъци, протоколи, бюлетини след приключване на гласуването. В
този първи раздел за разлика от 2019 г. имаме раздел 1.1, което касае
опаковането в секции, в които се гласува само с хартиени бюлетини,
и раздел 1.2, който касае опаковането в секции, където се провежда
и машинно гласуване. Къде е разликата? Разликата е в два основни
момента, които съм отбелязал със зелено с цел улесняване, а именно
– основната разлика имам предвид – в плик № 2, който е пликът с
протоколите, се включват финалният протокол от машинното
гласуване, който машината генерира след приключване на
машинното гласуван, включва се запечатаният плик с двете флаш
памети и се включва запечатаният плик с петте смарт карти, които
са ползвани от избирателите в хода на гласуването.
Втората основна разлика е в съдържанието на чувала/торба –
също отбелязано в зелено – изискване от секционните избирателни
комисии в секциите с машинно гласуване – можете да видите на стр.
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4, т. 10.6 – да направят пакет с надпис „Контролни разписки,
начален протокол, разписка за текущото състояние и ПИН-код. Това
са четири допълнителни материала, които са във връзка с
машинното гласуване.
Предвижда се – пак да кажа – началният протокол,
контролните разписки, които са за всеки един индивидуален вот,
разписката за текущото състояние на машината, която, проверихме,
се генерира в събота след инсталирането на съответната машина, и,
разбира се, ПИН-кодът, който се получава, за да може да бъде
активирана машината, да бъдат задължени секционните избирателни
комисии да опаковат тези материали в един пакет и да ги поставят в
чувала/торба.
По-нататък в съществената част искам да кажа, че има и
други различия между 1.1 и 1.2. Например, разбира се, подвижните
секционни избирателни комисии са изцяло изключени от 1.2. Няма
ПСИК-ове с машинно гласуване. Второ, препратките към актуалните
изборни книжа и материали са доста по-ограничени в секциите с
машинното гласуване.
Във ІІ, бих казал в това кратко представяне, касае
предаването на пликовете с книжата и чувала/торба първо в РИК и
после в общинската администрация. Най-важната част тук също съм
маркирал в зелено – т. 19 – и тя касае именно секциите с машинно
гласуване. Предвижда се от плик № 2 фактически, който е
„Протоколи“, да се извадят двата запечатани плика с двете флашки,
респективно с петте смарт карти и да останат в районната
избирателна комисия, която е задължена да ги предаде на
Централната избирателна комисия.
Засега не се предвижда финалният протокол всъщност да
пристигне в Централната избирателна комисия. Това не го
изискваме и според изборна книга № 88 за протокола за предаване
между РИК и ЦИК. Изискваме отново, както на изборите през 2019
г. във връзка с машинното гласуване в Централната избирателна
комисия двете флашки и петте смарт карти от всяка една машина,
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които ще ни бъдат необходими впоследствие при произвеждането на
други избори за разпределение в страната.
Във връзка с машинното гласуване други особености тук
няма. В проекта за методически указания за РИК е предвидено в
случай, че в Изчислителния пункт на РИК – както беше и в
предишните избори – не сработи първата флашка, не сработи
втората флашка, след като е генериран и са въведени данните от
хартиения протокол, фактически да се отчете изборният резултат,
като се съобразят разписките, които се намират в чувала/торба,
което става с участието на целия състав на секционната избирателна
комисия. В такива случаи – на загубени флашки или пък на
несработили две, бяха единици в рамките на 3000 секции при
предишното гласуване на изборите за Европейски парламент от
Република България.
Приключвам доклада с „ІІІ. Съхраняване на торбите и
другите изборни книжа и материали“. Тук се препраща на първо
място към Решение № 1980-НС от 03.02.2021 г. относно хартиените
ленти, с които трябва да бъдат запечатани помещенията и
препращането към Решение № 1244-МИ. Същото решение беше
прието на 30.09.2020 г. и идеята е то да действа до края на мандата.
То регламентира реда за отваряне на запечатаните помещения, в
които се съхраняват изборните книжа и материали от кметските
избори и за предстоящите парламентарни избори и прочее. За
съжаление, сигнатурата му е МИ. То е отбелязано в т. 27.
Приключвам с най-краткия раздел „ІV. Предаване от РИК на
областната администрация, съхраняване на документацията“. След
като изтече мандатът на районната избирателна комисия,
предвиждаме със съответните протоколи тази документация, която
РИК е генерирала за своите два месеца и половина – три работа, да
бъдат предадени на областните администрации.
Последно, предвижда се решението да се изпрати на
областните управители и на кметовете на общини, райони за
предоставяне на всяка секционна, съответно подвижна секционна
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избирателна комисия, както и на комисиите по чл. 287 – назначени
от кметовете на общини – за приемане на изборните книжа и
материали.
Това е моето представяне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на
колегата Николов.
Предлагам в момента запознаване с решението, като по-късно
в днешния ден да може да бъде прието. Разбира се, по този начин
всички колеги ще могат да се запознаят и с новите моменти, които
колегата Николов е включил във връзка с машинното гласуване и
приложенията към самото решение.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред.
Колегата Солакова има думата.
Точка 2. Проект на решение за поправка на техническа
грешка в Решение № 2165-НС от 4 март 2021 г.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в решението за
утвърждаване на техническите характеристики на бюлетините №
2165-НС от 4 март 2021 г. е допусната техническа грешка в частта
относно номера на решението за одобряване на изборните книжа.
Виждате проекта на решение. Предлагам Централната
избирателна комисия да одобри и допусне поправката на техническа
грешка в Решение № 2165-НС от 4 март 2021 г., като в т. 2.2 думите
„Решение № 1254-НС“ да се чете „Решение № 1954-НС“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на колегата Солакова. Виждате проекта на
решение за поправка на техническа грешка в решението.
Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2214-НС.
Моля, продължете, госпожо Солакова, в тази точка с
докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
подадената заявка за отпечатване на хартиените бюлетини ще ви
докладвам писмо, с което отново с протоколно решение да допуснем
поправка на технически грешки в частта относно номерацията и
броя на бюлетините и наименованията на някои от изборните
райони.
Моля да погледнете във вътрешната мрежа проекта на писмо
към наш № 26-16/1 от 12.03.2021 г.
На първо място, в частта относно Варненски изборен район
номерацията на бюлетините ще започва с 03, след като това са
първите две позиции в номерацията съгласно наше решение.
В частта относно Пловдив – 16, в броя на бюлетините, който
отговаря на последния брой от номерацията на бюлетините, а
именно 16 310.
На ред Хасковски – броят на номерацията и броят на
бюлетините е 257 200.
На ред 16 - Пловдив, е 310 000 с номерация 16.
Наименованието на изборен район № 26 е Софийският,
съгласно Указа на президента.
Моля да одобрим поправката на тези технически грешки и да
изпратим заявката до изпълнителния директор на Печатницата на
БНБ с копие до министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
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Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към точка трета от дневния ред. Господин
Димитров, заповядайте.
Точка 3. Регистрация на наблюдатели.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има
решение, с което предлагам да бъдат регистрирани наблюдатели от
Института за развитие на публичната среда.
Постъпило е заявление от представляващия организацията.
Иска се регистрация на наблюдатели в изборите на 4 април 2021 г.
Към заявлението са приложени пълномощно от Ива Лазарова в
полза на 16 лица, представляващи сдружението, декларациите, които
са по образец № 31, списък с имената и ЕГН, както на хартиен, така
и в електронен вид. Имаме електронна разпечатка от Агенцията по
вписванията – Търговски регистър и Регистър на юридическите лица
с нестопанска цел, от които е видно, че то е определено за
извършване на дейност в обществена полза.
В заявлението и в списъка на упълномощените лица има 16
лица. Направена е проверка на лицата. Установено е, че 15 отговарят
на изискванията, а едно лице е с установено несъответствие.
Като взе предвид, че са представени всички изискуеми
документи, както и резултатите от проверката, Централната
избирателна комисия – тук има една грешка, Решение № 77-ЕП
трябва да бъде заменено с Решение № 77-НС, извинявам се, сега я
забелязвам – регистрира като наблюдатели 15 упълномощени
представители на сдружението. Надолу са изписани имената и на
регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез ЦИК.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Димитров. Има ли други
предложения?
Ако няма, процедура по гласуване на решението за
регистрация на 15 наблюдатели от Института за развитие на
публичната среда.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2215-НС.
Колега Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви проект на
решение относно искане за регистрация на международни
наблюдатели.
Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с
вх. № НС-04-01-24 от 12.03.2021 г. с искане да бъдат регистрирани
като международни наблюдатели 4 представители на Организацията
за Черноморско икономическо сътрудничество – ОЧИС – за участие
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Предлагам да регистрираме посочените представители. Да
бъдат вписани в регистъра и да им бъдат издадени удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на колегата Цанева. Има ли други
предложения. Не виждам вдигнати ръце.
Процедура по гласуване на решението за регистрация на
международните наблюдатели от ОЧИС.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
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Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2216-НС.
Колега Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ще помоля след малко да
докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, ще се
върнем към тази точка.
Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред.
Госпожо Цанева, заповядайте.
Точка 4. Медийни пакети.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви първо ан
блок заявки: заявка с вх. № НС-24-124 от 12.03.2021 г. Заявката е
между НЕТИНФО ЕАД и Политическа партия Консервативно
обединение на десницата, ПП КОД, на стойност 16920 лв.; запитване
с вх. № НС-24-137 от 12.03.2021 г. от ЕВРОКОМ с Патриотична
коалиция ВОЛЯ и НФСБ, заявката е на стойност 24 955,80 лв.;
запитване с вх. № НС-24-122 от 12.03.2021 г. между Политическа
партия Републиканци за България и Българска национална телевизия
на стойност 7 056 лв. с ДДС; заявка с вх. № НС-24-129 от 12.03.2021
г. между Коалиция „Ние, гражданите“ и Информационна агенция
„Фактор.БГ“ на стойност 2 400 лв.; заявка с вх. № НС-24-139 от
12.03.2021 г. между Коалиция „Граждани от протеста“ и Българска
национална телевизия на стойност 3 000 лв.; заявка с вх. № НС-24140 от 12.03.2021 г. от Коалиция „Граждани от протеста“ и Репортер
инфо на стойност 6 600 лв. с ДДС; запитване с вх. № НС-24-149 от
Телевизия ЕВРОКОМ и Партия Български съюз за директна
демокрация на стойност 36 808,68 лв. с ДДС; запитване с вх. № НС24-152 от Фреш Радио Груп ЕООД и Партия Български съюз за
директна демокрация на стойност 3 182,33 лв.
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Това са заявките. Предлагам да изпратим писмо на медиите и
на съответните политически субекти, че същите имат финансов
ресурс в „Медийни пакети“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на госпожа Цанева.
Процедура по одобряване на заявките и изпращане на писма
до съответните доставчици на медийни услуги и до политическите
сили.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви договор с вх. № НС24-123 от 12.03.2021 г. Договорът е между Коалиция Движение
заедно за промяна и Телевизия ЕВРОКОМ на стойност 12 096 лв. с
ДДС. Договорът включва седем участия до 20 минути в медията.
Предлагам да бъде одобрен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване одобряването на договора.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Колега Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам договор с вх. № НС-24125. Договорът е между Партия „Пряка демокрация“ и Телевизия
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ЕВРОКОМ на стойност 26 709,60 лв. с ДДС. Договорът включва
излъчване на предизборен спот, 30-секунден, в програмата на
телевизията в часовия пояс от 7,00 ч. до 17,59 ч. – четири, пакет 100
излъчвания на предизборен спот 30-секунди и седем броя участия в
предаване до 20 минути.
Предлагам да бъде одобрен договорът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на одобрението.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам договор с вх. № НС-24127. Договорът е между Коалиция Граждани от протеста и
Телевизия ЕВРОКОМ на стойност 9 120 лв.
Предлагам да бъде одобрен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване одобряването на договора.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам договор с вх. № НС-24141 от 12.03.2021 г. Договорът е между Политическа партия
„Общество за нова България“ и медия „Днес плюс“ ООД. Договорът
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е на стойност 19 881 лв. и включва пиар публикации, интервюта и
банери.
Предлагам да бъде одобрен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по одобряване на договора.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам договор с вх. № НС-24-133 от
12.03.2021 г. Договорът е между Партия „Благоденствиеобединение-Градивност“ и Телевизия ЕВРОКОМ на стойност 39 984
лв., включващ 19 броя 40-секундни спотове в различни часови
пояси, както и участие в предавания до 20 минути.
Предлагам да бъде одобрен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
одобряване на договора.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам договор с вх. № НС-24-134 от
12.03.2021 г. Договорът е между Партия „Общество за нова
България“ и телевизия ЕВРОКОМ на стойност 6 918 лв. и включва
пакет 20 излъчвания и участие в предавания.
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Предлагам да бъде одобрен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
одобряване на договора.
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 и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам договор с вх. № НС-24-126 от
12.03.2021 г. между Партия Движение на непартийните кандидати и
Телевизия ЕВРОКОМ на стойност 23 994 лв., като включва
излъчвания в различни часови пояси на спот и участия в предаване.
Предлагам да бъде одобрен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
гласуваме протоколно решение по одобряване на договора.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (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, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам договор с вх. № НС-24138 от 12.03.2021 г. Договорът е между Дарик радио и Коалиция
„Изправи се, мутри вън“ и е на стойност 11 424 лв., като е приложен
и медиен план за медийните изяви на тази медийна услуга.
Договорът е подписан от Партия ЕНП. Запознах се със
споразумението. Съгласно споразумението на тази коалиция Партия
ЕНП е в лицето на госпожа Василева и е определена да отговаря за
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финансирането на предизборната кампания и затова считам, че
договорът може да бъде одобрен именно с този представител от
коалицията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли само
един въпрос? Кой представлява коалицията?
ТАНЯ
ЦАНЕВА:
Съгласно
споразумението
двама
представляват коалицията заедно. Но в същото споразумение, в
следващия текст е записано изрично, че ЕНП и В. В. представляват
коалицията във връзка с разходването и финансирането по
предизборната кампания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Цанева,
съгласно нашето решение заявката кой трябва да я подпише?
Представляващите съответната коалиция!
В този случай трябва да бъде изпратено писмо, с което да
бъде поискано да бъде подписано заявлението, за да може договорът
да бъде одобрен. Тоест, договорът да бъде подписан от двамата
представляващи коалицията.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Приемам. Оттеглям този договор. Аз затова
изрично и обстоятелствата ви докладвах, за да знаете. Ще напиша
писмо, за да бъде коригиран договорът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:
Госпожо
Цанева, гласуваме писмото, което да бъде изпратено до коалицията с
искане да бъде подписан договорът от двамата представляващи
коалицията.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (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, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Има думата колегата Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз също ще ви докладвам няколко
договора за медийни пакети за одобрение.
На първо място, договор с вх. № НС-24-128 от 12.03.2021 г.,
сключен между ПП Български национален съюз, Нова демокрация и
Телевизия ЕВРОКОМ на стойност 39 893,76 лв. Същият договор
включва различни форми на отразяване на предизборната кампания,
излъчване на предизборни спотове от 60 и 40-секундни в различни
часови пояси, както и участие в предаване до 20 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам договор с вх. № НС25-18 от 12.03.2021 г., сключен между политическа партия Партия
на зелените и Пи ар клуб ЕООД в качеството му на издател на
новинарския сайт Ей Би Си Нюз.БГ. Договорът е на стойност 3 960
лв. с ДДС и включва четири броя пиар публикации и банери със
съответни размери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване одобряването на договора.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам договор с вх. № НС25.19 от 12.03.2021 г. и отново между Партия на зелените и Пи ар
Клуб ЕООД, но този път в качеството на издател на новинарския
сайт Ефир 2.БГ. Формите на отразяване на предизборната кампания
са пет броя пиар публикации и банер със съответни размери.
Стойността на договора е 3 936 лв. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване одобряването на договора.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам договор с вх. № НС25-20 от 12.03.2021 г. отново между Партия на зелените и Пи ар
Клуб ЕООД, но този път в качеството на издател на новинарския
сайт Травел нюз.БГ. Стойността на договора е 3 500 лв. с ДДС и
включва четири броя пиар публикации и банери със съответни
размери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
одобряването на договора.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам договор с вх. № НС24-142 от 12.03.2021 г., сключен между Политическа партия
Общество за нова България и Фрогнюз. Стойността на договора е 2
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500 лв. с ДДС и включва отразяване на пиар материали и едно
интервю, както и позициониране на рекламен банер със съответни
размери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
одобряване на договора.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам договор с вх. № НС24-147 от 12.03.2021 г., сключен между Политическа партия
Алтернатива за българско възраждане и Българска национална
телевизия на стойност 22 128 лв. с ДДС. Предвидените форми за
отразяване на кампанията са три броя предизборен репортаж 90секунден, четири броя участия в рубрика „Новите кандидати“ 120
секунди, два броя интервюта в „Деня започва“ с Георги Любенов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване одобряването на договора.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам договор с вх. № НС-24-136 от
12.03.2021 г., сключен между Дарик радио и Политическа партия
Републиканци за България. Стойността на договора е 12 000 лв. с
включен ДДС. Има приложена медийната услуга съгласно медиен
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план. Подробно са изброени участията на различни дати в различни
часови пояси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Последния договор, колеги, който ще ви
докладвам, е с вх. № НС-24-135 от 12.03.2021 г. и той е сключен
между Дарик радио и Политическа партия Консервативно
обединение на десницата и е на обща стойност 9 984 лв. с ДДС. Към
договора отново е приложен медиен план, който включва закупено
програмно време за излъчване на предизборни клипове с
продължителност 30 секунди в различни дни и в различни часови
пояси в рамките на предизборната кампания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване одобряването на договора.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Цанева, заповядайте в тази точка.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам една
корекция. В докладваната от мен заявка за медиен пакет с вх. № НС24-122 между Партия Републиканци за България и БНТ, заявката е
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на стойност 7 056 лв. Отговорът, който ще изпратим, е, че партията
има остатък от 5 060 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това е, за да се
укаже точната сума на заявката и наличния остатък.
Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред.
Заповядайте, колега Солакова.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, че
изпратихме писмо до районните избирателни комисии с указание да
потвърдят предпечатните образци на бюлетините в електронната
система. Сега с радост ви докладвам, че единствените непотвърдени
бюлетини са на район 24 – София. Знаете, че в РИК № 24 – София, в
петък ни уведомиха за висящо административно дело, по което няма
произнасяне, поради което по обективни причини не могат да
потвърдят предпечатния образец на бюлетината.
Другият изборен район, който не е потвърдил бюлетината, е
Монтана. Но те ни уведомиха, че проблемът е само технически с ITспециалист. Иначе съдържанието на бюлетината отговаря на
изискванията.
Докладвам ви го за сведение. Срокът да ни уведомят беше
12,00 ч. на днешна дата. Предсрочно си изпълниха задълженията с
тези две изключения и то по обективни причини неуспели.
Докладвам ви за сведение получени писма от районните
избирателни комисии, които са за одобряване на предпечатния
образец на бюлетините, без да ги докладвам по изборни райони, а
общо. Една част от тях обаче, съдържат предложения за увеличаване
на тиража на бюлетините, като например РИК-Добрич, потвърждава
тираж, който е различен от подадената заявка от Централната
избирателна комисия. По същия начин – РИК-Плевен, РИК-05.
Тиражът на бюлетините за Ловеч е по-различен от подадената
заявка. По същия начин в четвърти изборен район – Велико
Търново. Предложението на РИК–Враца, е по същия начин – 186 600
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хартиени бюлетини заявяват, различно от подадената заявка за
160 000 броя.
Аз ви ги докладвам за запознаване, за да направим заседание
на работна група и в срока, който дадохме и на областните
управители, въз основа на получените предложения за промяна в
тиража на бюлетините да ги обсъдим на работно заседание.
Докладвам ви ги за запознаване.
Докладвам в писмо от Районната избирателна комисия –
Силистра също за сведение. Те ни уведомяват и изпращат, разбира
се, решението за потвърждаване на предпечатния образец на
бюлетината, но в същото време ни уведомяват, че по обективни
причини съставът на Районната избирателна комисия е от осем души
и тъй като председател, двама заместник-председатели в момента са
под задължителна изолация, по тази причина на 12 март 2021 г. те
приемат решение за определяне на временно изпълняващ
длъжността председател, а именно Ивелина Петрова, до
завръщането на титуляра Мариана Чобанова.
Докладвам ви го за сведение. С комисията имаме уточнение,
че ще уведомят и упълномощените представители на политическите
партии и коалиции. Предлагам също на заседание на работна група и
ние да обсъдим необходимостта от сезиране на централните
ръководства на тези партии и коалиции, чиито членове в Районната
избирателна комисия по здравословни причини в момента не могат
да изпълняват задълженията си.
Докладвам ви искания за уведомление за промяна в адресите
на секционни избирателни комисии в РИК-18.Разград, РИКМонтана, относно град Лом и в Добрички изборен район. Предлагам
да се изпратят уведомителни писма към наши предишни номера до
„Информационно обслужване“ АД и до „Сиела Норма“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване изпращането на писма до
„Сиела Норма“ АД и до „Информационно обслужване“ АД във
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връзка с постъпилите писма за промени в адресите на избирателни
секции в посочените райони.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получили сме писмо с приложено
сканирано решение на РИК-16.Пловдив, с искане ЦИК да разреши
ангажиране на 19 броя допълнителни специалисти – технически
сътрудници, към Районната избирателна комисия. Предлагам го за
разглеждане в работна група. За запознаване то е с № НС-15-159 от
13.03.2021 г.
Докладвам ви писмо, което сме получили от Районната
избирателна комисия – Видин, за провеждане на обучението на
членовете на секционните избирателни комисии. Представен е
график. Председателят на Районната избирателна комисия
предварително се обади и по телефона, че имат готовност да ни
изпратят този график, който първоначално дори беше в по-ранен
период от време. Сега началната дата е 17.03.2021 г.
В това писмо има искане доставчикът на машините да
предостави както машина, така и представител съгласно Решение
№ 1994-НС от 05.02.2021 г. Тъй като писмото е адресирано до
Централната избирателна комисия, разпределено от председателя и
за госпожа Йосифова и господин Бояджийски, по принцип би
следвало и на работна група „Методически указания“, „Принципни
решения“, „Обучително звено“ и госпожа Йосифова като
ръководител на работната група по машинно гласуване да се
разгледа на заседание на работната група, за да може да се отговори
на искането.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: След време
отново ще ви върна на доклад.
Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз предлагам всички
уведомления, които получим до изпращаното на писмото до
„Информационно обслужване“ АД и до „Сиела Норма“ АД, да бъдат
приложени към това писмо. А в случая говорим за писмо, получено
по електронната поща от община Тервел. Но, ако има и други, и те
да бъдат приложени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на предложението.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, извинявайте, ще ви докладвам
един договор, който просто се беше прикачил към другата
документация.
Това е договор с вх. № НС-24.146 от 12.03.2021 г., сключен
между Политическа партия ГЕРБ и Българска национална телевизия.
Стойността на договора е 15 000 лв. с ДДС и включва общо пет броя
интервюта в сутрешния блок на телевизионна програма БНТ 1.
Моля за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по одобряване на договора.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
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Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
връщаме се към точка пета от дневния ред
Госпожо Стефанова, заповядайте.

АНДРЕЕВ:

Колеги,

Точка 5. Доклади по административни преписки.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК05-8 от 12.03.2021 г. сме получили писмо от Сметната палата, с
което ни информират, че са изготвили брошура относно отчитането
и финансирането на провеждането на изборите за народни
представители. Брошурата е публикувана на техния сайт, както и са
ни предоставили три книжни копия от нея.
Предлагам дигиталният вариант на брошурата да
публикуваме, както е традицията и при предходни избори, в
„Разяснителна кампания“ на официалния сайт на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на протоколното решение за качване на брошурата в
„Разяснителна кампания“.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Колегата Николов го няма в залата.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия чрез РИК-26 е постъпило запитване от госпожа А.
Н., която е назначена за член на секционна избирателна
комисия, но в същото време е регистрирана като безработна и
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получава обезщетение за безработица. Тя е изпратила запитване до
Териториалното поделение на НОИ, откъдето е получила отговор, че
в срок до седем работни дни след решението на Централната
избирателна комисия за назначаването й като член на СИК следва да
декларира промяна в обстоятелствата по изплащане на паричното
обезщетение за безработица в съответното Бюро по труда към
Агенцията по заетостта.
Този отговор е очевидно в противоречие с разпоредбата на
чл. 97, ал. 4 от Изборния кодекс, съгласно която изплащането на
възнаграждение на членове на секционни избирателни комисии,
регистрирани като безработни и/или с право на социално
подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения или
помощи, както и не изисква изменение на декларирани от тях
обстоятелства.
Поради това предлагам да изпратим по компетентност
преписката до управителя на Националния осигурителен институт
И. И.,
като укажем, че следва да съобразят и разпоредбата
на чл. 97, ал. 4 от Изборния кодекс в практиката си по изплащане на
обезщетения и да ни уведомят за предприетите от тях действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване изпращането на писмото.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е по е-mail на
Централната избирателна комисия едно писмо, с което
председателят на комисията е в копие. Писмото е от началника на
кабинета на министъра на туризма. Твърди се, че се препращат
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допълнителни указания относно организацията при провеждане на
изборите за народни представители, дадени от главния държавен
здравен инспектор. Но няма приложени никакви указания, няма
прикачен файл. Изпратен е само текстът на това писмо.
Може би да направим едно допълнително запитване, да не би
да е пропуснато изпращането на указанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Остава за
сведение към момента.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
може да видите писмо от Софийска община с вх. № НС-07-9 от
12.03.2021 г. Писмото е по повод на Решение № 2159-НС от
02.03.2021 г. на Централната избирателна комисия относно реда за
образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под
задължителна карантина или задължителна изолация.
По същество в писмото се поставят три въпроса относно
приложението на това решение, които в проект на писмо с № 5927 –
Кмет, Софийска община, което можете да видите във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали за днешното заседание, даваме
конкретни отговори.
Първият въпрос, който се поставя от страна на Софийската
община, е: Счита ли ЦИК за необходимо определяне на точната
дата/точните дати спрямо изборния ден, от които лицата следва да са
карантинирани/изолирани, за да имат право да подадат заявление за
гласуване с ПСИК за карантинирани/изолирани лица?
Отговорът, който предлагам, колеги, и който виждате, е
следният до най-голямата община в България:
„Периодът на задължителна карантина или изолация се
определя с акт на здравните власти. Този период следва да се
съобрази при преценка основателността на подаденото заявление от
избирател за гласуване чрез подвижна избирателна кутия за
поставени под задължителна карантина или изолация. За да упражни
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правото си на глас по реда на Решение № 2159-НС, се изисква
избирателят да е поставен под карантина или изолация към
04.04.2021 г. В този смисъл въвеждането на допълнителни срокове е
неуместно.“
Колегите от Софийската община много добре знаят
десетдневния срок, който сме предвидили в рамките на съответното
решение преди изборния ден като начален за подаването на
заявленията от съответните правоимащи граждани.
Това е отговорът, който предлагам тук по този първи въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Николов, предлагам да го отложим и да бъде разгледано и в
следващо заседание.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм. Приемам, още повече
– да докладвам сега – че също на 12.03.2021 г. от община Смолян
отново по отношение на Решение № 2159-НС постъпиха четири
страница въпроси, които съвпадат с тези, поставени от Софийската
община и по които предлагам също да изготвя отговор и да ги
обсъдим общо на работно заседание, синхронизирано, за да
отговорим и на двете писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Ще бъда максимално кратък.
Получили сме писмо от Валентин Димитров с вх. № НС-22-754,
член на избирателна секция в община Елена. Ходил е на ваксинация,
но е бил болен и не са му поставили ваксината. Казала са му да
изчака и той още изчаква. Вече не му се обаждат.
Предлагам да препратим това писмо до РЗИ – Велико
Търново, за да му организират поне първоначална доза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на писмото.
Прекратявам гласуването.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, ще си коригирам
предложението. Писмото да е не до РЗИ – Велико Търново…
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от съответната
организация към Министерството на здравеопазването обърнаха
внимание, че писмата следва да бъдат изпращани до Районната
избирателна комисия, защото, като ги изпратим до РЗИ, те отново
връщат към Районната избирателна комисия, за да направят
съответно проверката.
За да не се губи време, тяхната изрична молба след едно
наши писмо беше да се изпраща до РИК. Разбира се, няма пречка да
бъде с копие до РЗИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тогава нека
писмото да е до РИК с копие до РЗИ, като бъде препратено.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, 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); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, с писмо с вх. № ЦИК-08-23 е
пристигнала оферта за защитни средства за предотвратяване на
разпространението на covid-19 от Адвенсед бизнес системи ЕООД.
„Придружителното писмо е във връзка с направеното от вас
запитване. С прикачения файл ви предоставяме нашата оферта за
защитни средства. Ако имате нужда от допълнителна информация и
въпроси, съм на разположение.“
Докладвам го за сведение и запознаване.
Колеги, има едно писмо с вх. № НС-04-35 от 12.03.2021 г.
Писмото е от Министерството на здравеопазването. В отговор на
наше писмо – ние запитахме дали застъпници, наблюдатели и
всички други, които ще бъдат в изборното помещение, има
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възможност да бъдат ваксинирани – те ни казват, че във Фаза 3 са
включени лицата, само които са пряко отговорни в изборния процес.
Създадена е организация те да бъдат ваксинирани. Регионалните
здравни инспекции по места продължават да обхващат с ваксина
допълнително подадени желаещи, съобразено с посочените групи в
плана, независимо от факта, че те ще бъдат ваксинирани само с една
доза. Явно го има и този вариант – всички, които проявят желание,
да получат поне първата. Сочат ни тази платформа, която са създали
за записване за ваксиниране. Но тя е за всички български граждани.
Това е за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков,
заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, с писмо с вх. № НС-22-752
гражданинът А. Г. по електронната поща запитва ЦИК с въпрос,
подобен на този на Столична община, само че доста по-конкретно и
без излишни словоизлияния.
С две думи - виждате го във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали – ни запознава с неговия личен проблем. Той щял
да пътува до Египет, да се върне на 31-ви. Запознат е с последната
заповед на министъра, че лицата, пристигащи от Африка, ще бъдат в
десетдневна карантина. Писал е до РИК. Те са му отговорили да се
запознае с наше Решение № 2159-НС. Запознал се е и му прави
впечатление, че дори да подаде заявление в тридневния срок, дори в
периода между 24 и 31 март да подаде заявление до кмета на
Триадица, той едва ли ще го включи в списъците, тъй като към
момента на заявлението няма да подлежи на карантина. Но след
завръщането си, което ще се случи на 3 – 4 април, със 100 процента
сигурност ще бъде под карантина заради заповедта.
Апелира това според него противоречие между нашето
решение и последната заповед на министъра да бъде разрешено с
писмо до министъра, като е копирана и Централната избирателна
комисия и кметът на Триадица в случая.
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Ние имаме възможност – доколкото разбрах, отложихме
преписката на колегата Николов, за да обсъдим въпросите на
работно заседание – но според мен това писмо може да е или за
сведение, тъй като е ясно, че всеки кмет трябва да вземе предвид
обстоятелствата, които ще настъпят, а не само тези, които са
настъпили, и да го регистрира.
Предлагам го или за сведение, или да му отговорим с копие
до трите институции. Казва, че очаква реакция на ЦИК, защото е
абсурдно да не може да упражни правото си на глас, което
Българската Конституция гарантира, особено пък, ако е здрав. А и да
не е здрав, има право.
Да му кажем, че кметът трябва да съобрази заповедта и това,
че това е бъдещо сигурно събитие, че ще бъде под карантина и да
изпратим писмо до кмета и до министъра на здравеопазването, за да
ги облекчим, да не мислят какво да отговарят те. Или пък да остане
за сведение. Това са двете възможности, които предлагам.
Според мен да изпратим един кратък отговор, че, ако той
подаде заявлението си в предвидения в решението срок, би следвало
кметът на общината да вземе предвид заповедта на министъра и да
бъде включен в списъка на тези, на които ще им бъде предоставено
да гласуват с подвижна секционната избирателна кутия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на колегата Ивков за изпращане на кратък отговор
на господин Г.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Другият вариант е, тъй като това са много
граждани, които пътуват в момента по някакви различни дестинации
и ще бъдат поставени под карантина, да излезем със съобщение на
нашата интернет страница общо и след това да го насочим.
Оставям за преценка на колегите. За мен кметовете трябва да
предвидят този факт и да ги включват в списъка на райони или на
общини. Но въпрос на последователност е, защото предполагам, че
ще бъдем залети с такива писма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, аз
подкрепям последното предложение – за момента да остане за
съобразяване, тъй като сигурно ще постъпят такива и може би е
добре да се помисли и да бъде изготвен един отговор в рубриката
„Въпроси и отговори“, който в съответствие с нашето решение да
бъде поставено, тъй като такива ще дойдат много. Но просто да
бъдат събрани, ако има и други, да бъдат обхванати съответните
хипотези, ако, разбира се, докладчикът е съгласен.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Тогава аз така или иначе мисля да го
подготвя. Директно ще го подготвя за рубриката „Въпроси и
отговори“ и ще го докладвам по-нататък в заседанието. Отговорът
на това писмо по-късно, след като бъде одобрено от Централната
избирателна комисия, ще бъде стандартният, че се намира във
„Въпроси и отговори“.
Мисля, че така е по-добре, за да можем да препращаме.
Важното е да сме съгласни, че кметовете следва да предвиждат, дори
и да не е карантинирам към момента на заявлението, че ще бъде
карантиниран по силата на заповедта на министъра. Въпросът е
дали има някакви обструкции по това.
Явно този въпрос не е единичен. Нека да го обсъдим.
Оттеглям за момента доклада си, обаче считам, че до утре, до
края на деня следва да вземем категорично становище по този
въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Добре.
Благодаря на колегата Ивков.
Кратък доклад и от моя страна. Във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали е изготвено писмо до председателя на
Народното събрание госпожа Караянчева във връзка с писмо, което
ни беше изпратила тя с молба да бъде запозната докъде е стигнал
процесът по евентуално отношенията и огледите, които са
направени на НДК и помещенията, които евентуално Централната
избирателна комисия да наеме. В тази връзка съм изготвил кратък
отговор, с който я запознаваме, че са извършени огледи. Очакваме
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експертните становища от страна на институциите, които имат
отношение към изборния процес, след което вече ще можем и поконкретно да започнем преговори, свързани с евентуален ремонт,
изграждане на помещения, както и подробности относно евентуално
договаряне.
Молбата ми е да го гласуваме, за да го изпратим на госпожа
Караянчева, тъй като се очаква от нас отговора.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, връщам към точка трета от дневния ред.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
Точка 3. Регистрация на наблюдатели.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин
председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали от днешно заседание има проект за решение с
№ 4756. Това е заявление, второ по ред заявление от Сдружение
Зона за трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия
България, които са подали документи да бъде регистрирано едно
лице като наблюдател.
Колеги, заявлението е подписано от представляващия
сдружението, има и пълномощно на лицето, което е подало
заявлението, има списък, има технически носител. Извършена е
проверката на 13.03.2021 г. и лицето отговаря на изискванията,
поради което ви предлагам да регистрираме като наблюдател
упълномощения представител Александър Георгиев Данаилов и да
му бъде издадено удостоверение, както и да се впише в регистъра.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване на решението за регистрация на
наблюдател.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2217-НС.
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Имам още един доклад,
господин председател. Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали от днешно заседание има постъпило
заявление с вх. № 6-2 от 13.03.2021 г. от Сдружение Гражданска
инициатива за свободни и демократични избори. То е регистрирано
вече като сдружение, което ще участва с наблюдатели.
Към
заявлението са приложени пълномощно от
представляващия сдружението в полза на 25 лица, които са
упълномощени представители на сдружението, списък с имената и
ЕГН, декларации 25 броя по образец.
На 15.03.2021 г. е извършена проверката. Лицата отговарят на
изискванията, поради което ви предлагам да регистрираме като
наблюдатели 25 упълномощени представители на сдружението,
както следва. Наблюдателите да се впишат в регистъра и да им бъдат
издадени удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване на решението за регистрация на
наблюдатели.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
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Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2218-НС.
Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред.
Госпожо Йосифова, заповядайте.
Точка 6. Доклади относно машинно гласуване.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали докладвам преписката
с вх. № ЦИК-06-6-123. Това е писмо от изпълнителя „Сиела Норма“
АД, с което ни изпращат допълнително за одобрение още лица,
които ще бъдат техници по секциите и медицински екип, който ще
прави тестове на техниците, работещи в склада, за евентуално
заразяване с корона вирус.
Предлагам да препратим този списък на Министерството на
вътрешните работи и на ДАНС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване на писмо, с което да изпратим до
Министерството на вътрешните работи и ДАНС списъка, който ни е
предоставен от „Сиела Норма“ АД.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Още един доклад, колеги. Само
докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-6-118 във връзка с извършена
проверка от Министерството на вътрешните работи. Уведомяват ни
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за създаването на Национално междуведомствено звено във връзка с
провеждането на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г.
Докладвам го за сведение и за изпращане на „Сиела Норма“
АД резултата от проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № към ЦИК-06-6-91 от
13.03.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД до Българския
институт по стандартизация с копие до ЦИК и е относно поискана
информация, свързана с параметрите на смарт картите. От
Българския институт по стандартизация искат сертификати и
доклади от текстове, издадени от трета, независима страна, които
доказват
съответствие
с
изискванията
на
техническата
спецификация.
Настоящото писмо от „Сиела Норма“ АД предоставя
поисканата информация в приложените файлове. Файловете са
приложени към писмото.
Така че докладвам това писмо за сведение.
Следващият ми доклад е писмо с вх. № ЦИК-06-6-124 от
14.03.2021 г. Писмото е от Държавна агенция „Електронно
управление“ до „Сиела Норма“ АД с копие до ЦИК и е относно
удостоверяване на съответствието на типа техническо устройство за
машинно гласуване. От ДАЕУ искат да им бъдат предоставени
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документи и ресурси, свързани със завършване на процеса по
удостоверяване на съответствието.
Освен това ни канят на експертна техническа среща, която ще
се проведе на 15 март от 14,00 ч. в сградата на ДАЕУ, на която ще се
извърши билдване или компилиране на изходния вход, както и
пакетиране на операционна система и приложен софтуер.
Предлагам на тази среща да отиде нашият експерт, с когото
имаме сключен договор, и представители – членове на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на срещата да присъстват колегите от
„Машинно гласуване“, а именно колегата Йосифова, доколкото
разбрах, и колегата Димитров, отделно от това и придружени с
нашия консултант.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК06060125 от 14.03.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и с него
ни информират, че в изпълнение на т. 5.1.2 от Договор № 1 са
извършили инсталиране на приложния софтуер. Готови са да
предоставят на ЦИК достъп до машините за констатиране на
извършената в срок инсталация.
Предлагам да изпратим писмото на нашия експерт, с когото
имаме сключен договор и в рамките на утрешния ден той заедно с
членове на ЦИК да констатират какво е извършено.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението за изпращане на копие от писмото за запознаване и
съответно за утре да бъде организирана среща.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова); против – 1
(Ерхан Чаушев).
Предложението се приема.
Господин Чаушев, заповядайте, за обяснение на отрицателен
вот.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах против, защото проведохме
сума ти срещи, включително и с тези, които ще установяват
съответствие, но, така или иначе, съдържанието кой какво разбира
под словосъчетанието „приложен софтуер“, така и не се уточни. Тук
получаваме едно писмо, че нещо, наречено приложен софтуер, е
инсталирано – къде, за колко машини, а на всичкото отгоре и за
изпълнение на договора.
При неяснота на употребата на термини, думички,
съдържание, та най-малкото пък с позоваване, че това е изпълнение
на договора, няма как да стане това. Затова гласувах против.
Няма пречка да се отиде и да се види какво е станало, но в
крайна сметка да се уточни кой как използва думите, термините,
представите в главата си по изпълнение на договора. Затова ми е
отрицателният вот. Нещо повече. Има още други нещица по този
договор, които също трябва да се уточнят кой какво разбира по тях и
е добре всички тези писма не да вървят в поточна линия, а тези
писма именно със словосъчетанията „аз изпълних договора“ да са на
особено внимание. Първо, хронологичен режим, второ – структурен
режим и с червени точки, винаги, когато се появяват думичките „аз
изпълних договора“. Не съм убеден в това.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря ви,
господин Чаушев.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз също не съм убеден, че договорът е
изпълнен. Затова предлагам утре нашият експерт да констатира
какво е направено и след това Централната избирателна комисия ще
излезе със становище по твърденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Тоест,
ние да дадем отговор на това има ли изпълнение или не на точките
от договора, едва след като се види и се установи какво точно е
изпълнено, както и в случай на необходимост да бъдат изчистени и
въпросите по отношение на понятията, които се използват в рамките
на самия договор.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съжалявам, но пак с думичките – не
какво е изпълнено, а какво е направено. Това въобще не значи дали е
изпълнено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Добре,
правилно. Приемам така, както е определено.
Колегата Стефанова има думата. Заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, след
обсъждане в работна група за провеждане на разяснителна кампания
с две устройства за машинно гласуване с инсталирана демо версия
на тях, предлагам да изпратим писмо, за което проектът е във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали, на „Сиела Норма“ АД,
с което да ги помолим да осигурят две устройства за 25.03.2021 г. –
четвъртък, 14,00 ч. в сградата на Централната избирателна комисия,
когато е редовният брифинг на говорителите. Тогава да поканим
медиите, които искат да присъстват и да направим демонстрация на
машинно гласуване.
Моля да се запознаете с текста на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, с тези поправки и датата, която е фиксирана, процедура по
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гласуване изпращането на писмото до изпълнителния директор на
„Сиела Норма“ АД.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова); против – 1 (Ерхан Чаушев).
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред:
Госпожо Ганчева, заповядайте.
Точка 7. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател,
уважаеми колеги, докладвам ви писмо от работна група „Избори“, с
което са ни приложили в табличен вид номерата на избирателните
секции извън страната съгласно наше Решение № 2212-НС.
Във връзка с предходен мой доклад от Държавна агенция
„Национална сигурност“ с оглед временно комуникационния пункт
ще ви моля да изпратим на „Информационно обслужване“ АД, за да
се направи в изпълнение на т. 2 от писмото, което съм ви докладвала
по вх. № НС-23-30 от 26.02.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-04-01130 от 11.03.2021 г. от работна група „Избори“ във връзка с
подготовката на изборите и с необходимостта от подготовка на
процеса по определяне на кандидати за членове са СИК в Кралство
Нидерландия ни молят за съдействие за координати на български
граждани, подали електронно заявление за гласуване в Арнем,
Венло, Лелистад, Бреда.
Моля ви за протоколно решение по повод тази преписка и,
ако не възразявате, ще помоля за принципно протоколно решение,
когато имаме такива питания, да изискваме в случай, че имаме
контакти, и след това да ги препращаме на Министерството на
външните работи. Ако не възразявате, за едно такова принципно
протоколно решение. Тепърва ще започнат питанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението за приемането на протоколно решение,
с което принципно при пристигането, да бъдат препращани.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не е за становище. Моля, господин
председател, да прекъснете гласуването.
Аз мисля, че бях достатъчно ясна при доклада си. Помолих
по повод тази преписка да приемем, ако няма други предложения,
принципно протоколно решение, когато имаме от Министерството
на външните работи поискване на такива данни, координати на
лицата, подали заявления за гласуване за съответните места, за
където се искат координати, да ги изискваме и препращаме на
Министерството на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване отново.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
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Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, от Министерството на
външните работи с писмо от работна група „Избори“ с вх. №_ НС04-01-144 ни е препратено писмо-жалба от българска гражданка,
която сочи за предполагаема злоупотреба с личните данни при
подаване на онлайн-заявления за гласуване в чужбина на интернет
страницата на ЦИК с молба за предоставяне на становище по
компетентност.
Писмото е от Миглена и сочи, че след като се е опитала да се
регистрира, имало вече регистрация с нейните данни. Предлагам да
се изпрати за проверка, след което да отговорим на госпожата с
оглед отговора от извършената проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Подлагам на
гласуване протоколно решение за изпращане за извършване на
проверка, след което да дадем отговор на лицето, което ни е писало.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам второ протоколно решение
да вземе – всички такива писма, с които граждани се жалват, когато
вече е използвано тяхното ЕГН или личните им данни, без да влизат
в зала за първи път, да бъдат препращани за проверка на
„Информационно обслужване“ АД, тоест, на нашия партньор, това е
наша проверка и едва след връщане на резултатите да бъдат
докладвани с резултата от проверката, за да преценяваме какво да
предприемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението за приемане на такова принципно
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протоколно решение – да бъдат изпращани за проверка, след което
вече да бъде докладван само резултатът.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-22-697 от 11.03.2021 г.
Госпожо Е. П. сочи, че е
подала онлайн заявление за гласуване в чужбина, тъй като й е
предстояло пътуване и е включена в списъка за гласуване. На
10.03.2021 г. авиокомпанията я уведомила, че полетът й се сменя,
съответно тя иска да бъде заличена от списъка за гласуване в
Римини, Италия.
Предлагам ви обаче по повод такива писма и по повод писма,
където се сочи – имам такива разпределени на мой доклад – че не са
успели в срока до 09.03.2021 г. да подадат заявления за гласуване и
пит как ще гласуват в чужбина, да излезем с едно съобщение: в
случай че не са успели в срока да подадат заявление за гласуване
извън страната, вие можете да гласувате в удобно за вас място,
където има разкрита секция за гласуване извън страната, като
попълните Приложение № 22 пред СИК. В случай пък, че сте подали
заявление и сте включен в списъка за гласуване извън страната,
можете да гласувате в страната по постоянен адрес, като искане бъде
направено в изборния ден и съответно ще попълнят декларация, че
не са гласували и няма да гласуват на друго място, както и може с
удостоверение по реда на чл. 40 от Изборния кодекс.
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Предлагам в едно съобщение принципно да отговорим на
тези въпроси, за да не губим оперативно време. Въпросите са важни,
но са множество. Да удовлетворим питанията на желаещите лица.
Това е моето принципно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има думата
колегата Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може би съм досаден, обаче пак
думичките. Чух, може и да греша, декларациите трябвало да се
попълват пред СИК. Няма такова нещо. Декларацията не се попълва
пред СИК. Тя се подава, но не се попълва пред СИК.
Това е моето предложение. Иначе за съобщението съм
съгласен. Просто да си препишем закона, че няма нужда да се
притесняват и ще си упражнят гласа заедно с подаване на
декларация по съответния член на Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа
Солакова има думата.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз предлагам да
бъде изписано съобщението и тогава да бъде гласувано, а да не
говорим, че то ще бъде част от методическите указания за
секционните избирателни комисии извън страната и поне на този
етап не виждам причина сега да се публикува такова съобщение на
страницата на ЦИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Оттеглям доклада си, уважаеми
колеги. Исках да улесня работата на Централната избирателна
комисия, но оттеглям доклада, направен в частта за съобщението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Колегата Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Тъй като докладчикът оттегли доклада, не
знам доколко е навременно, обаче аз мисля, че след като ще го
отлагаме за в методическите указания, поне можем да препращаме
със стандартни писма към „Въпроси и отговори“, защото там са
дадени отговори на тези въпроси и то съвсем ясни.
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Така че, докато не направим съобщение, бихме могли това да
направим, ако не възрази докладчикът, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
предлагам за гласуване протоколно решение в тези случаи да се
препраща към рубриката „Въпроси и отговори“, където има
отговори. Но към момента с оглед това, че ще има уредба и в
методическите указания, процедура по гласуване предложението на
колегата Ивков.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, 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 Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Георги Баханов,
Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по повод предния ми
доклад ще изготвя писмо и ще насоча дамата, която ни пита, към
„Въпроси и отговори“ с оглед протоколното решение на
Централната избирателна комисия.
Докладвам вх. № НС-04-01-9/13 от 13.03.2021 г. Това е,
колеги, таблица със съгласия, който пристига в Централната
избирателна комисия.
Предлагам към дата 18 март да обобщим и да разгледаме тази
таблица с оглед това, че в решението, което приехме - Решение №
2112-НС – посочихме краен срок за заличаване на секциите и
местата, разкрити под условие 19 март 2021 г., ако няма други
предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения? Няма други предложения.
Моля, продължете, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-2357/1 от 13.03.2021 г. Това е писмо, което сме получили от господин
Д. И. То е до ръководителите на дипломатически и консулски
представителства с копие до господин Андреев и до господин
Кондов. Но тъй като касае брой членове на секционните
избирателни комисии, знаете, предстоят консултации, аз ще ви моля
по повод това писмо да изпратим на Министерството на външните
работи да ни уведоми за тяхното становище по така полученото
писмо в Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (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 и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете докладите си, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. №
НС-22-744 от 12.03.2021 г. Господин Х. Г. ни прилага молба
за откриване на избирателна секция в Берлин, като се посочва и
конкретно помещение със съответната квадратура, както и, колеги,
се прилага и списък на членове на СИК.
Предлагам ви да го изпратим на Министерството на
външните работи за преценка и действия по компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване изпращането на писмото до
Министерството на външните работи.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
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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 и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх.
№ НС-10-112 от 14.03.2021 г. Упълномощеният представител на
Политическа партия Движение за права и свободи, който ще
присъства на консултацията, моли за достъп до сградата на
Народното събрание.
Предлагам да го предоставим на директора на Дирекция
„Администрация“ за обобщаване. Такива преписки направо да се
дават на директора на Дирекция "Администрация" с цел осигуряване
на достъпа на лицата, които ще присъстват на консултациите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (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 и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател,
имам много преписки, които сме ми разпределили с обща
резолюция, които смятах да докладвам за оперативно улеснение на
ЦИК ан блок за сведение. Но предвид направените гласувания и
обструкции от членове на ЦИК предлагам да се запозная с тях и след
това ще ги внеса на доклад по-късно.
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Има искане за поправки на технически грешки в нашето
решение. Установени са две такива до този момент. Предлагам в покъсната част да изчакаме, ако случайно има и други, и тогава да се
произнесем с решение за поправки на технически грешки.
Благодаря за сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
колега Ганчева. В следобедната част отново ще ви включа за
доклади.
Уважаеми колеги, прекъсвам заседанието на Централната
избирателна комисия в сутрешната част. Заседанието ще продължи в
14,30 ч. след обяд.
(След почивката)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Уважаеми колеги, продължава заседанието на Централната
избирателна комисия.
В пета точка – госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
Уважаеми колеги, моля да погледнете във вътрешната мрежа.
За сравнение е качена таблицата, която беше предмет на обсъждане
на работна група на Централната избирателна комисия относно
тиража на бюлетините по изборни райони, въз основа на
постъпилите предложения от областните управители и
информацията за броя на избирателите.
За съжаление, за което се извинявам, разбира се, допусната е
техническа грешка в тиража на бюлетините за изборни райони от №
22 до 31. Сега е подготвено писмо-заявка до изпълнителния
директор на Печатницата на БНБ с копие до министъра на
финансите с една таблица за тези изборни райони, за които ви казах
– от № 22 до 31 с посочен брой бюлетини, съответно номерация, да
изпратим нова заявка, като посочим, че е допусната поправка на
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техническа грешка с протоколно решение на Централната
избирателна комисия.
Моля ви, вижте проекта на писмо.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
вижте проекта на писмо. Да се запознаем.
Колеги, има ли някакви предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване на протоколното
решение за изпращане на писмото.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, моля да видите подготвения
проект и до госпожа Мариана Николова, защото в изпратената
информация, разбира се, ние сме пренесли с грешката броя на
бюлетините от изборен район № 22 до 31. И на госпожа Николова да
изпратим тази справка за заявения брой бюлетини, като помолим
тази информация да бъде изпратена незабавно до областните
управители, които имат възможност да направят мотивирано искане
за увеличаване на тиража до 18 март 2021 г., включително.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на госпожа Солакова. Виждате писмото до
госпожа Марияна Николова.
Има ли други предложения? Не виждам.
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Друг доклад засега, госпожо Солакова, нямате.
Госпожо Цанева, заповядайте.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви докладна с вх. № ЦИК-09-75. На
10 март с протоколно решение приехме да сключим договор за
пресклипинг с БТА и ви предлагам сега проект на договор, който да
бъде сключен за 12 месеца на стойност 2600 лв. без ДДС.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението.
Има ли друго предложение?
Моля процедура по гласуване за сключване на договора и
предполагам за упълномощаване председателя да подпише договора.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: И, колеги, предлагам да изпратим писмо до
главния секретар на Народното събрание и началника на сектор
„Охрана“ – НСО, с което писмо да поискаме на 18 март от 14,00 ч.
да ни бъде разрешено във връзка с брифинга на Централната
избирателна комисия и идеята, че ще покажем образеца на
бюлетините и устройството на машините за гласуване да ни бъде
разрешено да ползваме фоайето, Източно крило в сградата на
Народното събрание, тъй като в противен случай в малката зала,
която имаме, ще нарушим всякакви норми на ковид.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли друго предложение?
Ако няма, моля процедура по гласуване за писмото до
председателя на Народното събрание.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
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Друг доклад в тази точка имате ли, госпожо Цанева?
Колеги преминаваме към шеста точка. Господин
Бояджийски, заповядайте.
Точка 6. Доклад относно машинно гласуване.
ПАСКАЛ
БОЯДЖИЙСКИ:
Благодаря,
госпожо
Дюкенджиева.
Уважаеми колеги, докладите ще са повече за сведение,
предвид реда за съобщения, който е установен с изпълнителя и
останалите три държавни органа, ангажирани в процеса по
съответствието.
Първото писмо е с вх. № ЦИК-06-6/105 от 11 март 2021 г. С
него „Сиела Норма“ АД ни уведомява, че посоченото от нас лице с
писмо с изх. № ЦИК-06-7/65 от 10 март 2021 г. няма да има достъп
до склада и работа в склада. Такъв достъп няма да има и лицето,
което е изпратено с изх. № ЦИК-06-7/62 от 9 март 2021 г.
С настоящото ви докладвах и писмо вх. № ЦИК-06-6/104 от
11 март 2021 г. за сведение.
Също така за сведение вх. № ЦИК-06-6/102 от 11 март 2021 г.
Препратено е с копие до нас от „Сиела Норма“ АД до
Министерството на вътрешните работи. Прилагат списък за
проверка на техниците, които да работят с машините.
Вх. № ЦИК-06-6/114 от 12 март 2021 г. са изпратили към
архива с документи, документи, които не са били изпратени с
предходното им писмо. Те са насочени към Х.
Вх. № ЦИК-06-6/108 от 11 март 2021 г. е писмото от ДАЕУ, с
което ни каниха на срещата на 12 март 2021 г., на която отиде и наш
представител, както и членове на Комисията.
Вх. № ЦИК-06-6/101 от 10 март 2021 г. – писмо от
Българския институт за стандартизация до „Сиела Норма“ АД с
копие до нас. Искат да им бъдат изпратени документи, както и
сертификати.
Оставям го за сведение на Централната избирателна комисия.
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Вх. № ЦИК-06-6/103 от 11 март 2021 г. С него са ни
изпратили от „Сиела Норма“ АД одобрената информационна
брошура в цветен вариант. Това е в отговор на наше писмо с изх. №
ЦИК-06-7/67 от 10 март 2021 г. Мисля, че ние ги разгледахме и
дадохме насоки как да се промени.
Това е за машинното гласуване, което е останало при мен
като доклад. Виждате, че всичко беше за сведение. Очевидно нещата
по тези въпроси, които са повдигнати, вървят с добър темп.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, господин Бояджийски.
В следващата точка – отново заповядайте.

Точка 7. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.
Писмо с вх. № НС-00-240 от 10 март 2021 г. С него се е
върнала проверка по сигнал от госпожа Е. П., че не е могла
да регистрира заявлението си за гласуване извън страната, тъй като й
се е показвало съобщение, че с нейното ЕГН вече има регистрирано
заявление. Проблемът не се различава от другите такива, а именно
на 5 март 2021 г. два пъти е било подадено заявление и на 7 март
има още един опит. Още първият път на 5 март госпожата е успяла
да си подаде заявление, но тъй като системата не е върнала обратна
връзка, че то е регистрирано, тя е натиснала още един път бутона
„подай“ и й е върнато съобщение, че има такова заявление. На 7
март е върнато същото съобщение. Писмото е в този смисъл.
Стандартно предлагам да й го изпратим, ако реши комисията.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на докладчика да изпратим отговор.
Има ли други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз мисля, че вече предложих, но
и сега предлагам за следващата кампания да се предвиди изрично да
се показва прозорец, в който да се уведомява лицето, подало
заявлението: „Вашето заявление беше успешно регистрирано“.
Нещо такова. Да не разчитаме само на списъка с потвърдените
заявления, защото хората не го знаят и не проверяват там.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Продължете, господин Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.
Вх. № НС-22-758 от 14 март – Д. Т. пита има ли право да
гласува за предстоящите избори на 4 април 2021 г., живее в САЩ от
15 години. Въпросът му е поради това, че вече е гласувал на
изборите през 2019 г. за Европарламент в САЩ и е учуден защо е
изпратен сигнал от ЦИК до Софийска градска прокуратура за това.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам да му отговорим, че
може да гласува на предстоящите избори, че може да го направи
извън страната в най-близката до него секция. Ако не е подал
заявление за гласуване извън страната, да отиде в нея и да си подаде
декларация, че няма да гласува на друго място.
По същия начин да отговорим и на М. М. от Люксембург с
вх. № НС-22-670 от 10 март 2021 г., като преди това обаче по него
ще ви предложа да направим проверка.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само че
аз имам, колеги, едно допълнение.
На господина от Съединените щати, който пита защо сме му
изпратили името на Софийска градска прокуратура, на изборите за
членове на Европейски парламент гласуват лица, на които и
постоянния, и настоящия адрес са на територията на Европейския
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съюз. По тази причина. В смисъл дали да не му обясним защо. Той е
гласувал, но това ми е предложението.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Мога да го направя съвсем
кратко, за да стане ясно, че той не е имал право да гласува в
изборите за Европейски парламент, ако не е имал постоянен и
настоящ адрес в Европейския съюз.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това ми е
предложението.
Колеги, ако няма други предложения, моля процедура по
гласуване за отговорите.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: С вх. № НС-22-761 от 14 март
2021 г. Идентичен е по същество със сигнал НС-22-702 от 11 март
2021 г. И двамата питат след като са подали заявление за гласуване
извън страната, но са установили по-късно, че ще си бъдат по време
на изборите в страната ,дали могат да гласуван в страната и какво да
направят.
Предлагам им да им укажем, че могат да гласуват, като си
подадат декларация, че не са гласували на друго място.
Също така, доколкото си спомням, първата алинея на чл. 272
им даваше право да подадат и заявление за отново включване в
изборния списък преди предаването му.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има
такава рубрика „Въпроси и отговори“. Там има поставен такъв
въпрос, така че предлагам…
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Добре, към
„Въпроси и
отговори“.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли
други предложения, колеги?

57
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Вх. № НС-22-686 от 10 март 2021
г. Живеят в Германия, дали може да отиде да гласува, без да е
подавал заявление на нашия сайт. Да препратим към „Въпроси и
отговори“.
Също към „Въпроси и отговори“ – вх. № НС-22-696 от
11 март 2021 г., и вх. № НС-22-671 от 10 март 2021 г., а така също
вх. № НС-22-669 от 10 март 2021 г.
Това е, което аз мога да докладвам.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тук има
предложение да ги препратим към „Въпроси и отговори“ ли?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли друго предложение?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Други колеги в точката относно произвеждане на избори
извън страната има ли?
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: „Здравейте! Моля за отговор как да
гласуват българските граждани в Глазгоу, ок?“
Аз предложих да има секция, ако си спомняте, вместо едната
в Бартли, обаче Външно и ЦИК прецениха друго. Сега какво да
отговорим на човека?
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Защото моето предложение е тогава
този въпрос да остане за сведение.
Колеги, има ли желаещи?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, пращаме отговор, че може да
отиде в най-близкото населено място, където има открита секция, и
да упражни правото си на глас.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
моля процедура по гласуване за изпращане на този отговор.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Колеги, преминаваме към точка 7а. Господин Войнов,
заповядайте.
Точка 7а. Проект на решение за промяна в състав на РИК.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, в моя папка има проект за решене относно
заместване на заместник-председател и членове на РИК в Двадесети
изборен район – Силистренски.
Постъпило е предложение с вх. № НС-11-28 от 15 март от
Стилиян Стойчев – пълномощник на коалиция „БСП за България“ за
временно заместване на заместник-председателя и двама членове на
РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, по реда на чл. 67,
ал. 2 от Изборния кодекс. Става въпрос, че и тримата са заболели от
COVID-19.
Към предложението са приложени заявления от Ели
Тодорова и Ивелина Николова, и копие от дипломите на Вела
Дочева и Иванка Карагеоргиева, както и пълномощно от Корнелия
Нинова в полза на Стилиян Стойчев.
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Предлагам Централната избирателна комисия на основание
чл. 57, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс да
вземе следното решение:
Назначава за заместник-председател на РИК в Двадесети
изборен район – Силистренски, Галина Русева Павлова със
съответното ЕГН до завръщането на Ели Тодорова.
Назначава за член на РИК в същия изборен район Вела
Дочева до завръщането на Димитър Петров.
Назначава за член на РИК Иванка Карагеоргиева до
завръщането на Ивелина Николова.
На назначените заместник-председател и членове за
временно заместване да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада за временно заместване на членове и заместникпредседател в РИК – Силистра.
Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Господин Войнов, номерът на Решението е 2219-НС.
Друг доклад имате ли?
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само за сведение с вх. № НС-10-83 от
12.03.2021 г. дошли са оригиналите към наше Решение № 2175-НС
от 8 март 2021 г., с което сме взели решение за заместване на
титуляра на член на РИК – Варна, от квотата на ДПС до завръщане
на титуляра. Дошли са в оригинал предложението, декларацията и
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копие от дипломата за завършено висше образование на
заместващия член. Благодаря ви.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря.
Колеги, други доклади в точката за промени в състава на
РИК? Не виждам.
Връщаме се към първа точка. Господин Николов,
заповядайте.
Точка 1.Проект на решение относно опаковане и предаване
на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската
администрация от изборите за народни представители на 4 април
2021 г. и тяхното съхранение.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря,
госпожо
председателстваща.
Уважаеми колеги, в моя папка, както казах и сутринта, може
под № 4750 да видите решението относно опаковането и
предаването на изборните книжа и материали.
Предлагам да го обсъждаме, госпожо председателстваща,
страница по страница.
Само няколко автокорекции да направя, колеги. Например, в
самото заглавие „относно опаковане и предаване на изборни книжа
и материали“, вместо „съхранение“ да стане „съхраняване“.
Навсякъде, с изключение, разбира се, на раздел I.2, когато се говори
за СИК или за секционна избирателна комисия да добавим ПСИК.
На две места чисто технически е отбелязано само „торба“, трябва да
добавим и „чувал“. Също така в т. 15 предлагам, освен раздели II и
III да добавим и IV с уточнението, както е записано в т. 15, че те се
прилагат за секциите по подраздел I.1 и I.2. И още една
автокорекция – в заглавието на четвъртия раздел, който беше
„Предаване от РИК на областната администрация и съхраняване на
документация“ да стане „Предаване на документацията от РИК на
областната администрация и съхраняването й“.
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Това са автокорекциите, които правя. Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Уважаеми колеги, виждате проекта на решение. Той е обсъден на
работна група. И все пак, тъй като практиката на Централната
избирателна комисия е страница по страница, предлагам така да
бъде гледан проектът за решение.
Госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам по раздели да
разгледаме проекта на това решение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре,
колеги.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Таня Цанева); против – 1 (Севинч
Солакова).
Преминаваме към разглеждане на Раздел I.
Господин Николов, може ли пак наименованието на раздела?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Опаковане на избирателните
списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали
след приключването на гласуването.
Както уточнихме, разделът се състои от два почти идентични
подраздела – I.1. Опаковане на избирателните списъци, протоколите,
бюлетините и другите книжа и материали, в СИК в които се гласува
само с хартиени бюлетини и в ПСИК; и I.2 е опаковане на същите
изборни книжа и материали, които са изброени, но в СИК, в които се
гласува с хартиени бюлетини и с машини. Сутринта мисля, че
споменах разликата, тя е дадена в зелено. Състои се в съдържанието
на плик 2, където при машинното гласуване предвиждаме този плик
2 да включва финалния протокол от машинното, запечатан плик с
двете флашки, и, разбира се, запечатания плик с петте смарт карти.
Другата разлика, която е съществена, е в чувала – при секциите с
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машинно гласуване т. 10.6 предвижда да имаме пакет с надпис
„контролни разписки, начален протокол, разписка за текущо
състояние и съответно ПИН“. Това е приблизително разликата в
режима на опаковане в двата вида секции. Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на господин Николов.
Други предложения по Раздел I има ли?
Колеги, ако няма други предложения по Раздел I, да
преминем към Раздел II.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Раздел II, ако позволите, е озаглавен
съответно Предаване на пликовете с книжата и чувала (торбата) от
секционната комисия, респективно от подвижната секционна на
Районната избирателна комисия и на общинската администрация.
Тук особеността отново е във връзка с машинното гласуване.
Там предвиждаме в т. 19, както изрично е посочено, в секциите с
машинно гласуване от плик 2 да се извадят запечатаният плик с
двете флаш памети и запечатания плик с петте смарт карти. Те
остават в Районната избирателна комисия, не отиват в общинската
администрация, защото Районната избирателна комисия е
задължена, тук се предвижда, да ги предаде на Централната
избирателна комисия. Това е тук основното различие, колеги.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, господин Николов.
Колеги, други предложения по Раздел II имали? Не виждам
колеги да имат желание да се изкажат.
Господин Николов, по Раздел III.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Раздел III „съхраняване на торбите и
другите изборни книжа и материали“. Аз казах основната особеност
тук. Запазват се традиционните задължения на кмета да определи
помещение, носи отговорността за печата, за ключа от това
помещение. Също така препращаме към Решение № 1980 от
3 февруари относно печата и хартиената лента, с която се запечатва
конкретното помещение. Но препращаме и към Решение № 1244-
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МИ от 30 септември 2019 г., което, разбира се, касае реда за
отваряне на самото помещение. Приемаме, че това решение ще бъде
валидно и за тези избори, а не само за местните избори, и изобщо до
края на мандата на ЦИК. Урежда се тук и режимът за предаване от
Районната избирателна комисия на списъците с избирателите за
проверка на териториалното звено на ГД ГРАО, както и редът за
връщането на тези списъци в общинската администрация, след като
бъдат получени от ГРАО. Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, господин Николов.
Колеги, Раздел III. Да видим имаме ли други предложения.
Не виждам предложения по Раздел III.
Раздел IV. Това е разделът за предаване от Районната
избирателна комисия на областната администрация и съответно
съхраняване на документацията.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Раздел IV е кратък, но приложенията
може би са важни. Те са два констативни протокола. Първият
констативен протокол се подписва и се прилага, в случай че се
установят липси и несъответствия в плик 1 или в плик 2, като тук
този констативен протокол се подписва между трима членове на
СИК, преносители на съответните пликове, разбира се, и трима на
Районната избирателна комисия. И вторият констативен протокол е
тогава, когато имаме констатирано основно в общинската
администрация нарушаване целостта на чувала. Подписва се в какво
се състои нарушението, поставя се целият чувал, повредената торба
в нова такава и това се отбелязва в констативен протокол в
общинската администрация, след като сме приключили с Районната
избирателна комисия.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, господин Николов.
Колеги, виждате Раздел IV, заедно с приложенията към
проекта за решение.
Има ли други предложения?
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Колеги, ако няма други предложения по Раздел IV и
приложенията, моля процедура по гласуване на цялото решение,
заедно с приложенията.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Таня Цанева);
против – няма.
Господин Николов, номерът на Решението е 2220-НС.
Уважаеми колеги, преминаваме към осма точка.
Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Аз ще докладвам за сведение на Централната избирателна
комисия, че имаше жалба, спомняте си, че докладвах, срещу наше
Решение № 2182. Това е решението, с което заличихме като
кандидати за народни представители лица, които са с двойно
гражданство. Едно от лицето заведе дело. Делото днес в 13,00 ч.
беше гледано във Върховния административен съд, така че чакаме
решение по това дело.
Аз имам това да докладвам засега за сведение.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение преписка,
която бяхме получили като писмо от генералния директор на БНР и
свързано жалба, която определихме като сигнал, с вх. № 10-91. След
което изпратихме писмо до генералния директор на БНР, с което
изискахме да ни изпрати линкове към информацията за сключени
договори. Получили сме такова писмо в петък следобед, както и са
ни изпратили и сключени до момента договори.
Затова ви докладвам за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Случаят е многостепенен. Първо, имаме
жалба. Второ, именно заради тази жалба имаме едно питане от БНР,
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доколкото си спомням, защото аз именно затова реагирам, че в
разхвърляни места се представя различна информация за един
свързан случай. И сега си продължавам мисълта.
Първо, имаме едно питане от БНР, доколкото се сещам, дали
трябва да са писмени договорите, които БНР е решил по някакви си
вътрешни правила да са писмени, които ги няма в споразумението.
Тоест субектите, подписали споразумението, не знаят, че трябва да е
писмено и не са длъжни да четат вътрешни актове на институция,
наречена БНР. Именно защото тези вътрешни правила не са част от
споразумение, което едни субекти са подписали. Това бе второто
ниво.
Третото ниво е: какво правим сега в момента? Ще отговаряме
ли на БНР, ще решаваме ли жалба по отношение на прилагане на
някакво си споразумение?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз виждам един огромен отговор от БНР.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И най-вече: какво правим сега?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Те са им върнали парите.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз пари не ща. Не знам и партиите дали
щат пари. Те съвсем нормално са си приложили парите за платени
форми изглежда, защото и те не са наясно. Но да си спомним малко
по-рано миналата седмица, именно защото, видите ли, не са ни
платили и не са удостоверили нещо, наречено писмен договор, което
не е по закон. Както казах, договорите могат да бъдат най-различни
видове, а специално за договор за услуга и поръчка не е необходима
писмена форма. Именно защото тези договори не са формални.
Не знам проблемът на БНР да лишава някой политически
субект да си извършва предизборната кампания. Това е проблемът, а
не, че някой дал пари, а пък друг не му ги е взел, обаче не го пуснал
да си върши, видите ли, предизборната кампания, щото така решил,
имал някакви си вътрешни правила. Това е проблемът.
Мога да кажа, че политическите субекти след подписване на
споразумение, в което не пише: писмен договор, са си в правото като
си платят, БНР като обществена институция, която трябва да

66
осигурява равнопоставен, независим от всякакви предубеждения
достъп да се извършва предизборна кампания. И това не може да
стане така. Очевидно е предубеждение. Очевидно е, че се лишават
някои субекти от права. На всичкото отгоре за които те си и плащат.
Обаче БНР им връща парите и казва: Не, не, не, ти няма да имаш
достъп до обществена медия. Това е проблемът. Това е проблемът и
го казах миналата седмица. И пак ще го повторя: не става въпрос за
пари, става въпрос за достъп на партия, която иска да участва в
предизборна кампания и да си изложи възгледите пред цялото
общество, именно защото е обществена медия за участие в изборите
и избирането на Народно събрание, което от своя страна ще избира и
правителство, което ще осъществява някаква си политика. Ето това е
проблемът. И не става въпрос за пари. Става въпрос за отказ от
достъп до обществена медия по отношение на една партия!
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожа
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в тази папка са ни представени над
20 договора с различни политически субекти. Мога да кажа, че два
от договорите са с политическия субект, който ни е изпратил
сигнала или жалбата.
Ако колегата Чаушев има някакво предложение какво да
направим, моля да сподели с нас, за да знаем как да действаме.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожа
Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.
И аз също като чета писмото от главния директор на
Българското национално радио, той казва, че прилаганият от БНР
ред за заявяване на тези предизборни форми чрез писмена заявкадоговор се използва от момента на влизане в сила на сега
действащия Изборен кодекс. И в тази връзка цитира чл. 180, ал. 1:
„Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на
интернет страницата си информация за договорите, в това число
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безвъзмездните, сключени с партии, коалиции и инициативни
комитети“.
Без да оспорвам казаното от господин Чаушев, напълно съм
съгласна, че договорите могат да бъдат формални и неформални,
само че това деление на договорите касае тяхната действителност. А
в случая Българското национално радио говори за нещо различно.
То говори за доказването на наличието на този договор и мисля, че
точно с оглед на доказването е поставено това изискване. Още
повече че те посочват, че са отразили определено мероприятие, имат
готовност да го излъчат. Смятам, че именно това е разковничето на
проблема.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз само да уточня, че въпросите
бяха два. Първият въпрос беше, че не беше допусната до безплатни
дебати, които бяха безплатни и в Изборния кодекс е записано, че са
безплатни – имаше такава жалба. И вторият въпрос е по отношение
според мен на смесване между медийните пакети и нашето решение,
уредените там документи и общия ред. Защо? Защото в случая не се
ползват медийни пакети. След като не се ползват медийни пакети, то
тогава заявките и предвидените там договори не би следвало да се
приложат.
Освен това членът, който цитирате, изрично казва, че трябва
да се представя информацията, а информацията е представена. Аз я
видях сега. Като натиснах един от тези линкове на БНР – София, има
информация. Но не са публикувани договорите. Законът иска да се
даде информация откъде са взети парите, кой ги е дал като субект и
за какво. По-скоро да се направи разграничение между реда, който е
посочен в нашето решение по отношение на медийните пакети и
общия ред.
ТАНЯ ЦАНЕВА: В случая не става въпрос за медийни
пакети.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Наистина ми е неудобно да цитирам
определение що е това договор, най-малкото въз основа на ЗЗД,
където става въпрос за съгласие за постигане на правна връзка
между двама човеци, или субекти именно въз основа на
волеизявления, които или се приемат, или не се приемат. За каква
действителност говорим тук? И то не казвам какво. Ще се въздържа.
Тъкмо за това, че волеизявленията за сключване на договор
не е задължително да са писмени, посочих, че за определен тип
договори, каквито са в случая изработка и поръчка, не се изисква
писмена форма, която се изисква само и единствено за три-четири
вида договора, да не ги казвам какви са те. Мисля, че госпожата,
която правеше тези изводи, е поне специалист в тази област.
Никой не говори за действителност на договора. Аз говоря,
че БНР не ще по заявка с просто волеизявление да я приеме с акта на
приемане на зададена заявка с едни платени пари, няма насрещно
волеизявление от БНР. Това е съвсем друго нещо. Ако не искаш да
правиш нещо, очевидно не щеш да сключваш договор. Това е.
И за какви действителности става въпрос тук, като искам да
ми излъчиш материала, който съм ти дал, или да не съм ти дал, или
пък ти да ми кажеш: връщам ти парите, няма да ти излъча
материала? Що? Щото така реших. Що? Щото така съм го написал
във вътрешните си правила. Ами, че като беше написал тези
вътрешни правила, що не ги посочи предварително, когато
сключваш споразумение, господин главен директор на обществена
медия? И лишаваш партия да си върши съответната предизборна
кампания в оставащите две седмици! Това е проблемът, а не
юридически разтягания на не знам какви си думички. Като става
въпрос за воля – не, тази партия ще я накажа, тя не ми спазвала,
видиш ли, някакви си мои вътрешни правила, които ги няма никъде
в закона, нито пък в споразумението. Ето за това става въпрос.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз неслучайно попитах. Изчетох отговора
и той съвсем не е за сведение, защото има съвсем нови юридически
факти, които се твърдят и хвърлят светлина върху случая. Така
например, за първи път казва шефът на Националното радио:
„Следва да се отбележи, че нито една от двете, получени по
електронната поща от ДПС заявки и приложените към тях файлове,
не е подписана нито със саморъчен, нито с електронен подпис, което
прави невъзможно удостоверяването на автора. В заявките също
така не е посочено и в ефира на коя програма се иска излъчване. Въз
основа на тези заявки няма как да бъде индивидуализирана волята на
политическата партия“. Това, от една страна.
От друга страна, те ни казват, че вече са върнали парите. Аз,
доколкото си спомням, ние указахме те да излъчат безплатните
дебати и да изпълняват договорите и споразуменията.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Нямаме такова решение.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Мисля, че имахме протоколно решение за
такова писмо. По предложение на Солакова гласуваме.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не се прие.
ИВАЙЛО ИВКОВ: При това положение аз все пак не мисля,
че трябва да остане за сведение. Ние решихме въпроса в едната му
част – безплатните дебати. То не се ли прие да ги излъчват? Прие се.
Дайте да си изясним – в едната част сме решили жалбата, а
сега трябва да решим в другата. Или оставяме сигнала без уважение,
защото не е сключен договор и правилно са върнати парите, или
задължаваме БНР да излъчи на база на получените заявки, които не
са подписани. От нас така или иначе се очаква решение от
жалбоподателя, ако не от друг.
Така че за сведение няма как да бъде това.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожа
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, първо, това не са медийни пакети.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не съм казал, че са.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колегата Паскал Бояджийски спомена, за
да уточня това.
Второ, нямаме искане за участие в диспути. Това, което ни е
представено, са представени две заявки, изпратени, както каза и
колегата Ивков, неподписани до БНР за излъчване на предизборни
хроники, за две предизборни хроники.
Когато докладвах предния път както писмото на генералния
директор, така и жалбата, моето предложение беше, че не
установяваме нарушения, но не се възприе това предложение. Сега
да не се повтарям, пак ви казвам: в тази папка, в която има може би
около 30, не съм ги преброила, договори за медийни излъчвания на
предизборни кампании на различни политически субекти, в това
число има, поне аз два договора видях, за повече не знам, на същия
политически субект, който е сключил договор с БНР.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: След като някой е превел някакви си
пари, които пък на всичкото отгоре са им върнати, очевидно е
индивидуализирал заявката. Това е едно. Все някой е подписал тази
заявка, нали така, за едни пари.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, не е подписал.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Е, как връщаш пари, а пък няма заявка?
За мен това е абсурдно! Все пак има и някакви закони на логиката.
Не мога да твърдя две взаимно изключващи се понятия в едно и
също време.
Второ, чета жалбата, за която говорех. Вие ги четете, ама ги
четете избирателно, а аз в цялост. Затова чета жалбата: Не се
излъчват заявените и авансово предплатени форми и хроники – се
твърди в жалбата – и не допуска до участие представители на ДПС в
предизборни диспути, се твърди в жалбата. Това се твърди.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ние взехме решение за диспутите.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Именно за това говоря. Нали през цялото
време патосът ми е тук, бе, човек.
И сега – допуска ли ги, защото не си бил платил по неговите
разпоредби и сключил писмен договор, който не се изисква в случая
такъв, пуска ли го в предизборни диспути или не ги пускат? Аз за
това говоря през цялото време. Може ли да го кажеш?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Мога да го кажа, колега Чаушев. Искането е
за хроники.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Жалбата говори, че не се допускат до
участие представители.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Точно така. В жалбата и към жалбата са
приложени две заявки, без да има заявка за диспут. Само две заявки
за предизборни хроники. Към жалбата няма приложено друго.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Заради теза, че не съм си платил
хрониката, няма да пускам партията до диспути ли?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Няма такова нещо.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Как да няма такова? Четете си. Това е
първият абзац в края на жалбата.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Добре, кажете какво да направим?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да им пратим писмо трябваше още
миналия път за диспутите.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Как да няма, бе, човек?! Нали го
прочетох! Ето я, вижте, колеги последния абзац последното
изречение какво твърди!
ТАНЯ ЦАНЕВА: В жалбата приложено от жалбоподателя
какво има?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Как какво има? Казах, последният абзац
гласи: не излъчва заявените и авансово предплатени форми –
хроники, и не допуска до участие представители на ДПС в
предизборни диспути! Това пише.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев, госпожа Солакова иска думата.
Госпожо Солакова, заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз малко се
затруднявам например да отговоря на въпроса: какво доказателство
да се представи, когато не е излъчен диспутът. Но това беше
отразено в жалбата и жалбата, доколкото си спомням, се изпрати до
БНР. Както и БНР, така и ЦИК се опитва да измести въпросите,
свързани основно с прилагането и изпълнението на споразумението,
сключено, от една страна, от БНР с всички участници в изборния
процес като партии и коалиции.
Да предоставиш неимоверно голям обем, да препратиш към
линкове, да говориш много дълго, четири страници писмо, но без
конкретно да отговориш на поставените въпроси не е изпълнение на
задачата.
Самият генерален директор казва, че към споразумението
политическата партия, подала жалбата, е подписала декларация за
присъединяване към споразумението за формите, темите на
предизборната кампания, форматите и екипите, предложено на
основание чл. 189, ал. 4 от Изборния кодекс. След това говори, че е
пристигнала заявка за излъчване на предизборна хроника на 7-и за
събитие, планирано за 6-и, без да посочи доказателство за това, за да
докаже, че в закъснение е пристигнало. Но не такова беше посочено
като основание в първоначалния отговор на БНР, който беше повод
на разискване и в Централната избирателна комисия.
Генералният директор декларира, че БНР се придържа към
принципа на равнопоставеност на политическите сили, заложен в
Изборния кодекс, той е заложен в чл. 189 и на тази база се сключва и
споразумението. Подчертава, че нито една заявка не била подписана
по електронната поща с електронен подпис по смисъла на Закона за
електронния подпис и електронните удостоверителни услуги – не
знам на какво основание.
На следващо място твърди, че прилаганият от БНР ред за
заявяване на предизборни форми чрез писмена заявка-договор.
Забележете, колеги, докато в първоначалното писмо-становище на
генералния директор се говореше единствено и само за писмен
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договор, в момента генералният директор говори за заявка-договор,
защото всяка една заявка, която носи съответната информация, за ви
посочих в Постановлението на Министерския съвет колко подробно
са уредени всички въпроси, предмет на договарянето между две
страни, точно защото изборният процес е динамичен, бърз процес с
кратки срокове и изисква всички да се съобразяват с това
обстоятелство.
Нито един от тези въпроси нямаше да стои, ако ставаше
въпрос за доставчик на медийна услуга, търговец, частен субект, ако
не ставаше дума за обществена медия, която получава субсидия от
държавния бюджет, формиран от данъкоплатците, всички български
граждани в страната, така и по отношение на план-сметката, с която
БНР получава средства отново от държавния бюджет чрез тази плансметка.
А по отношение на зададения въпрос в жалбата и в нашия
въпрос, доколкото касае споразумението, участието в платени и
безплатни диспути в своите национални и регионални програми има
отново една обща формулировка, че до момента БНР допуска в тях
представители на всички политически сили, регистрирани за участие
в изборите, които са заявили участие в сроковете и по реда на
споразумението. Нали забелязваме всички как първоначално в
първото становище всичко се концентрираше върху вътрешните
правила, които са приети за улесняване на служителите от
администрацията, от персонала на Българското национално радио, а
не да създават затруднения за заинтересованите лица, които имат
право на достъп, които имат право да посочат своите мероприятия и
те задължително от обществените медии да бъдат отразени
обективно. Забележете – в момента, макар и с общи формулировки,
препраща единствено и само към споразумението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
доколкото разбирам, едното предложение е на Таня – да остане за
сведение.
Друго предложение има ли?
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Господин Чаушев, направете конкретното предложение.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да се уважи жалбата на Политическа
партия „Движение за права и свободи“. Да се укаже на генералния
директор на обществената медия, която трябва да си гледа цялото
общество, а не да изразява някакви си предпочитания и
предразсъдъци по отношение на някого си, че при подадена заявка и
платена авансова форма просто се излъчва съответният материал,
без да се занимаваме с вътрешни правила. Това е моето
предложение.
И няма понятие „заявка-договор“. Това пък показва и ниво на
юридическата мисъл в тъй наречената… Заявка-договор няма как да
стане с тире. Заявката се приема и става договор. И просто се
излъчва, когато е платена сумата при спазването на ония други
условия за останалите – чест, добро име и прочие, и прочие. Това е
законът. Това понятие „заявка-договор“ е просто нонсенс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако правилно
съм Ви разбрал, господин Чаушев, е да изпратим писмо, с което да
укажем на БНР, че следва всяка една заявка, която е подписана и
подадена по съответния начин да бъде изпълнена.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласно споразумението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 6 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Катя Иванова, Николай Николов, Севинч Солакова и Силва
Дюкенджиева); против – 10 (Александър Андреев, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: ЦИК трябва да се произнесе и по
отношение на жалбата. Предлагам да се уважи жалбата на
Политическа партия ДПС, както е подадена с мотив: не е основание
някакви си писмени твърдения, че трябвало да бъдат договорите на
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основание член 180 и не знам какво си, да се лишава политическа
партия от участие в диспутите. Едното няма никаква връзка по
отношение на другото!
Трето предложение: най-малкото да се пише писмо до
генералния директор на очевидно необществената медия, че няма
никакво основание да не допуска до участие в каквито и да било
диспути политически субекти, а в частност очевидно нежелание да
се допуска Политическа партия ДПС. Трето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Подлагам на гласуване второто предложение: да бъде
уважена жалбата на Движението за права и свободи, както е
подадена, на основата на мотивите.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И пак се връщаме на споразумението.
Ние не казваме нищо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: На основата на
мотивите, които бяха казани от колегата Чаушев.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 6 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Николай Николов, Севинч Солакова и
Силва Дюкенджиева); против – 10 (Александър Андреев, Георги
Баханов, Катя Иванова, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
И третото предложение – да бъде изпратено писмо до
генералния директор на Българското национално радио.
Колега Чаушев, само пак да го кажете, защото направихте
двете едновременно, да знаем конкретно какво се гласува.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предложението ми е съвсем простичко и
ясно: генералният директор да си изпълнява закона и да допуска до
участие в диспути представители на политически партии,
включително и най-вече ДПС в случая, защото с тази мотивировка
явно генералният директор на БНР не ще да допуска ДПС до участие
в диспути, както е записано в закона.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – 7 (Александър Андреев, Георги
Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Таня Йосифова и Таня Цанева).
Колега Цанева, имате ли друг доклад?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към
следващия докладчик – колегата Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, в моя папка за днешното заседание можете
да видите с вх. № НС-22-755 от 14 март сигнал. Сигналът е за
извършване на нарушение на правилата на предизборната агитация,
конкретно чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс от кандидат за народен
представител от коалиция ГЕРБ – СДС. Към сигнала е приложено
едно извлечение от Фейсбук, като от това, което аз виждам – лична
страница във Фейсбук на кандидат за народен представител.
Сигналоподателят, който е идентифициран, господин С. моли да
вземем съответните мерки.
Пак да кажа – твърдението в сигнала за нарушение е, че се
нарушава чл. 183, ал. 2. В конкретния случай от така приложения
сигнал безспорно се установява обаче, че е налице разпоредбата на §
1, т. 15, изречение второ от Изборния кодекс, тоест става дума за
съобщения във Фейсбук, в Туитър, в другите социални медии.
Това съобщение не е, разбира се, Фейсбук страница на медия,
както казва § 1, т. 15, изречение второ. Става дума за личен профил
във Фейсбук. Ето защо аз докладвам този сигнал за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго
предложение? Няма.
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Колеги, без разглеждане, поради това че е в социалната
мрежа.
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, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ако позволите, следващ сигнал,
уважаеми колеги. С вх. № НС-22-733 от 12 март 2021 г., който
можете да видите в моята папка от 12 март, не е публикуван в
днешната папка.
Това е жалба от господин Д. А., който твърди, че
при проверка на сайта на Централната избирателна комисия е
установил, че личните му данни са обработени и са включени в
списък на лица, подкрепящи определена политическа партия във
връзка с регистрацията й в Централната избирателна комисия.
Избирателят е посочил решението за регистрация на политическата
партия, но е посочил, че фигурира в подписката за подкрепа на
партията на конкретна страница – 113, ред 1120.
Моли да ангажираме компетентните органи за реализиране на
наказателна отговорност на лицето/лицата от съответния
инициативен комитет.
Предлагам да изпратим жалбата, ведно с преписката по
компетентност на Комисията за защита на личните данни, като в
този случай преписката може би трябва да обхваща решението за
регистрация на съответната политическа партия, заверено копие,
разбира се. То е публикувано и на сайта на ЦИК. И на второ място,
заверени копия от началната и последната, и конкретната страница,
на която господин Д.
А.
твърди, че фигурират негови
лични данни, обработени са, в това число с подпис и така нататък.
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Това е моето предложение за изпращане по компетентност,
ведно с преписката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Колеги, има ли друго предложение?
Ако няма, 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, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: И също ако позволите, колеги, втори
аналогичен сигнал с първия, който е с вх. № НС-22-736 от 12 март
2021 г., можете да го видите в моя днешна папка, публикуван е на 12
март 2021 г. в 20,33 ч. Също сигнал, аналогичен на този, който
докладвах от господин А., само че е от господин Н. Тоя
твърди също, че при запознаване с интернет страницата на ЦИК е
направил справка и при проверка на списъци на лица, подкрепящи
регистрация на партии и коалиции е установил налично неговото
име. Направил е справка още същия ден в съответна районна
избирателна комисия за информация как да се реагира, как да се
действа. Насочен е към ЦИК и към КЗЛД. Моли за „информация
как, къде и по какъв начин мога да защитя правата си, как мога да
потърся отговорност на съответната партия?“.
Също предлагам по компетентност този сигнал да бъде
изпратен на Комисията за защита на личните данни, ведно с
преписката, посочил е и телефона си, след като обаче установим, тук
липсва конкретна страница от преписката и името на господин
Н. конкретно, и изпратим също страницата, където фигурира
обработка на неговите лични данни.
И двете писма, забравих да кажа, по компетентност до КЗЛД
с копие до двамата жалбоподатели. Благодаря.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 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, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа
Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпил сигнал
от Х. М., озаглавен „Съмнителна обява във Фейсбук за
застъпници за гр. София“. Към сигнала е приложена снимка от
Фейсбук с обява за набиране на застъпници срещу заплащане.
Номерът на сигнала е НС-22-760 от 14 март тази година.
Доколкото се касае за информация, публикувана в
социалната мрежа Фейсбук, чието съдържание ЦИК не контролира,
предлагам да оставим сигнала без разглеждане.
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, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Други доклади имате ли?
Колегата Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.
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Уважаеми колеги, имам да ви докладвам една жалба от Нина
Г.
Г. – упълномощен представител на ВМРО – БНД,
и тя е против Решение № 69-НС от 9 март 2021 г. на РИК –
Пловдив-град. Тя е качена в днешна папка с вх. № НС-15-149.
Мисля, че сте се запознали с приложените към нея документи.
Какъв е въпросът? На 7 март в Пловдив на бул. „Пещерско
шосе“, на сградата на Гарнизонната фурна имало залепени плакати
на ВМРО – БНД, обаче точно там, където е номерът на партията в
бюлетината са сложени плакати на „Сити кеш“.
Подадена е жалба. Отишли са от Районната избирателна
комисия, установили са, че са унищожени частично плакатите и след
това са се върнали в комисията, разгледали са въпроса, всички
доказателства, обсъдили са и са стигнали до два проекта за решение.
Единият проект е, че установяват нарушения, а във втория проект,
че не могат да установят, тъй като са приели, че не могат да
установят лицето, което всъщност е унищожило плакатите. И са
приели втория вариант с пълно единодушие – 15 от 15 присъстващи,
отсъствали са 4 души. Недоволна, представителката на партията се
жали пред Централната избирателна комисия.
Моят проект за решение, като съобразих тази фактическа
обстановка, е следният по същество.
На първо място, нарушенията по чл. 183, ал. 5 от Изборния
кодекс се наказват по общата норма – по чл. 473, ал. 1, тоест те са
всички други нарушения на Кодекса. Това е едно.
Второ, по чл. 185 от Изборния кодекс, където е уреден редът
за това как се премахват предизборните материали, в ал. 3 ясно е
указано, че заповедта се връчва на лицето, което представлява
партията. И когато се премахват материалите, именно то носи
отговорността за това те да се премахнат, а не лицето, което ги е
залепило. По аргумент от тази правна норма, след като по
отношение на нарушението по чл. 183, ал. 5 не е уредено по подобен
начин – отговорност да носи лицето, в чиято полза са материалите,
то тогава се налага извод, че този, който е отговорен за това
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нарушение, е лицето, което очевидно е залепило, увредило
съответния материал. И тъй като то не може да бъде установено, се
присъединявам към правните изводи на колегите от РИК – 16,
Пловдив.
Прегледах и Наредбата на Общинския съвет – Пловдив, за
осигуряване на обществения ред и там има подобна хипотеза ,която
не се обхваща от Изборния кодекс, тъй като в чл. 9, ал. 1, т. 1 от тази
наредба има забрана за писане, драскане, фиксиране на обяви,
афиши, плакати и други, извън регламентираните от община
Пловдив за това места.
След като имаме заповед на кмета на община Пловдив, която
е цитирана от колегите и е № 21-ОА-625 от 26 февруари 2021 г., с
която кметът е определил местата, на които се залепят само
агитационни материали, то тогава този търговски материал се явява
залепен на нерегламентирано место.
Следователно следва да се препрати този сигнал към
общинската администрация в тази му част, защото в тази наредба,
която ви прочетох, в чл. 9, ал. 1, т. 1.1 е записано, че
административнонаказателната отговорност за неизпълнение на тази
наредба носят лицата, чиято дейност се популяризира по този
начин. Идеята е всеки да си направи така сметката, че като
разпространява своите плакати да не вреди на другите търговски
субекти, или в случая политически партии.
Затова, разглеждайки решението, ви предлагам подобен
подход – да оставим без уважение жалбата на Н.
Г.
Г.
, а пък преписката да се изпрати като копие, или както ни е
препратена, на кмета на община Пловдив за установяване на
нарушенията, евентуални такива, по Наредбата за обществения ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че минаваме в поредната серия а
абсурди, честно да ви кажа. Все пак някои правонарушения, жалби и
така нататък имат някакъв тип обществена опасност. Тези сложни
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конструкции от рода – било, видите ли, залепено там, където щяло
да има политически плакати, ние видяхме току-що, че един
генерален директор даже и това не го интересува, и не допуска,
поради предразсъдъци определен тип партия в обществена медия,
обаче, видите ли, за ВМРО сега ще тръгнем да наказваме някого си
от кмета с позоваване на някаква си наредба! Какво е това?
Абсолютен абсурд! Но важно е кой пуска жалби. Това е важното.
И затова казвах най-вече – най-вече е въз основа на
предразсъдъците, говорещи в главата, а не в реалността. В случая, че
някой сложил на плаката на една партия ВМРО, тук е вече голямо
нарушение, но по отношение на обществена телевизия няма никакво
нарушение, защото не го пускат, видите ли, в диспути! И ЦИК тук се
разделя въобще.
Предложението ми е съвсем просто – по никакъв начин нищо
не изпращаме, а предлагам партията ВМРО просто да си залепи още
един плакат отгоре и да свършим с тази обществена голяма
опасност. Но обществената опасност е друга – генералният директор
на БНР не допуска политическа партия да си води предизборна
кампания, а ЦИК се занимава с някакви си плакати, които просто въз
основа на някакъв си „Кеш“ да му се сложи още един плакат. Ето за
това става въпрос тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.
Аз не считам, че е абсурдно да се разглежда жалбата срещу
Решение на РИК – Пловдив-град. Предлагам да установим, че
колегите имат право, да потвърдим решението. И да оставим без
уважение жалбата на Н.
Г.
Г.
, която е
упълномощен представител на ВМРО – БНД.
По отношение на препращането по чл. 31, ал. 1 от АПК
наистина не е включено в досегашни решения на Централната
избирателна комисия, но разглеждането на жалбата от мен като
докладчик, запознах се и с Наредбата на общинския съвет, и
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виждам, че има друг ред, по който също да могат да се реализират
определени права. Затова съм си позволил да го включа. Ако
колегите от комисията считате, че следва да се ограничим само и
единствено до отговора на жалбата и да стигнем само до първия
диспозитив на решението, аз съм съгласен, нямам против това нещо
да се случи. Въпросът е, че трябва да се намери някаква форма
според мен да се укаже на РИК – Пловдив, че си имат и други
правни инструменти, с които да облекчат работата си по
разглеждане на подобни жалби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
проекта.
Имали предложение, което е с оглед диспозитива?
Госпожа Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, предлагам в диспозитива
да остане само „оставя без уважение“ и вторият абзац от
диспозитива да падне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Подлагам на гласуване предложението на колегата
Дюкенджиева.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
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 и
Цветанка Георгиева); против – 2 (Георги Баханов и Катя Иванова).
Колегата Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам да се добави, тук ми
направиха допълнение, да се допълни текста на чл. 73, ал. 1, че
решението на РИК може да се обжалва пред съответния
административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
подлагам на гласуване проекта на решението.
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Гласували 18 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 и Цветанка Георгиева); против – 1 (Катя Иванова).
Колеги, номерът на Решението е 2221-НС.
Имате ли друг доклад?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Трябва да докладвам, връчена ми
е призовка, доколкото разбирам от юристите, за утре за заседание от
13,00 ч. по жалбата на БОЕЦ. Номерът на административното дело е
2978 от 2021 г. и е насочено към мен, само че аз няма да мога да се
явя, тъй като утре ще бъда възпрепятстван въобще дори да
присъствам на заседание на комисията.
Също така да докладвам и към вх. № НС-23-59 от 15 март
2021 г. Получен е факс от БОЕЦ пак във връзка с тази жалба.
Жалят се, тъй като ние разгледахме техния сигнал, срещу
Борисов, Дончев и Нанков за използване на служебно положение за
провеждане на изборите, жалят мълчалив отказ на Централната
избирателна комисия да се произнесе. Като имам предвид, че става
дума за сигнал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Няма пречка да бъде изготвено становище
от юрисконсултите относно допустимостта на касационната жалба
от БОЕЦ, което, след като бъде внесено на вниманието на ЦИК, утре
преди делото да бъде депозирано в съда.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, според мен тук
трябва да се вземе отношение от юрисконсултите, които изпращат
преписките
като
становище,
както
го
изисква
Административнопроцесуалния кодекс. Отделно от това тук става
дума за сигнал, сигналоподателят, пак съгласно общите норми на
Административнопроцесуалния кодекс, има функцията да доведе до
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знанието на съответния компетентен държавен орган някаква
нередност и този държавен орган да вземе решение по нея. Какво
решение ще вземе държавният орган и дали ще вземе въобще такова
решение, е извън обема и предмета на сигнала.
От тази гледна точка считам, че е ясен изходът на това дело.
Аз просто няма да мога да отида там. Разпределено ми е. Моля
комисията да го разпредели на друг докладчик, да вземе решение
кой ще отиде и дали някой ще ходи въобще.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: За яснота. Сигналът на БОЕЦ е подаден
срещу решение, в което Централната избирателна комисия се е
разделила, тоест няма воля. И ние пак, както казах миналата
седмица, прехвърляме на служител да защитава една позиция, която
не е ясна. Тя изначално не е ясна дали има нарушение или няма
нарушение? Защото за разлика от залепянето на един плакат върху
друг и се решава проблемът, тук проблемът е нещо вече съвсем
различно. И тук става въпрос за използване на публичен ресурс,
което е с много, много, много по-голяма обществена опасност,
отколкото някакъв си плакат на който му бил залепен някакъв си
стикер на някаква си фирма. Не можем да оставим това.
ЦИК трябва според мен да вземе решение каква позиция
защитава, а не да праща по собствена преценка на госпожа
Бойкинова, или на служител юрисконсулт, пък бил той и главен, да
защитава нещо, което ЦИК не знае. Говоря само и единствено за
яснота, а не замитане в кошчето, както стана преди малко, заради
някакви си предразсъдъци. Добре е да знаем основните обществени
опасности дали една институция използва публичен ресурс, или
друга институция пък, ползвайки обществен ресурс, пречи на
политически субект да си извършва политическата компания. Това е
обществената опасност. Включително и кметът, както имаше
миналата седмица, за един кашон на площада да налага глоби за
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семки и да приравнява политическата агитация за семки и
сладоледи! Това е обществената опасност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колегата Чаушев направи ретроспекция
на едноседмичните заседания на Централната избирателна комисия.
Конкретно имаше предложение дали да се ходи, кой да ходи, какво
да защитава. Много ясно е какво ще защитава – това, което е решила
ЦИК, това ще защитава, ако се яви някой, било Бойкинова, било
юрисконсулт, било еди-кой си. Има протоколно решение на ЦИК по
този сигнал, произнесла се е. отива и защитава тази позиция на ЦИК.
Какво толкова неясно има?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте за
реплика, колега Чаушев. Това е дуплика обаче.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Винаги съм казвал, когато някой излага
някоя си позиция, добре е и все пак да се схваща основната теза. А
основната теза на изказването ми беше следната: ЦИК няма
становище по случая. И Бойкинова няма как да го формулира. Нито
пък може да го формулира, не дай си Боже, юрист. Това е
проблемът, господин Баханов, че ЦИК няма позиция по въпроса. И
проблемът е какво евентуално може да защитава в съдебно дело?
Ако бъда формалист, разбира се, ще кажа, че в случая е
тезата по не знам кой си текст. Но не е това проблемът. Аз говорех,
пак да го повторя, не, че ЦИК не се разделя, като чуем за ВМРО,
ГЕРБ. Разбира се, ЦИК се обединява за ДПС. Лабилно е
положението на БСП. За останалите е ясно. Това са фактите,
господин Баханов. Когато става въпрос за жалби срещу ГЕРБ,
обикновено е точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев,
дуплика.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не съм свършил, господин председател.
Не знам дали имате дуплика по правилник. Дупликата е право на
господин Баханов, не Ваше.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вие имате
дуплика.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Но не Ваша.
И аз така мисля, ако не се обаждаме извън микрофона,
сигурно ще продължи…
По същество. Предложението беше необосновано. Добре е
ЦИК да реши в крайна сметка какво ще прави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз имам процедурно предложение.
Направихме много голям въпрос от не толкова голям въпрос.
Винаги ЦИК, когато е имала отхвърлително решение и когато
е разединена, не е изпращала представител в съда.
Беше докладвана жалбата. Предлагам ви да приключим с това
кой да ходи, какви становища, да си отива в съда и съдът да прецени
какво решение ще вземе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така.
Процедурното предложение е да не изпращаме представител.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).
Колега Бояджийски, нямате други такива страстни доклади?
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам на Вашето внимание вх. №
НС-22-743 от 12 март 2021 г. Това е сигнал:
„Казвам се В. П. от Асеновград. Днес съпругът ми,
купувайки лекарства от аптека „Марешки“ се върна ядосан, че
някаква служителка го агитирала да подписва някакви документи за
незаплатно (явно „безплатно“ има предвид) лекарства.“ Аптеката е
еди-къде си, дала е и телефон. Всичко е дала жената.
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Съпругът й е бил очевидно ядосан, обаче ние ще трябва да го
оставим за сведение, защото е неподписан. Или да го оставим без
разглеждане този сигнал, както предложих преди малко. Не само
защото е неподписан, а защото няма данни какво ще подписва. Не е
тя очевидец и куп други неща.
Предлагам да оставим сигнала без разглеждане: а) защото е
неподписан, а по електронната поща; б) защото не е ясна
фактическата обстановка, подалият сигнала не е възприел пряко
нищо. Аз се досещам какво са ги агитирали да подписват, но казва
„някакви документи за незаплатно лекарство“.
Ако искате, другият вариант е да го препратим по
компетентност на Комисията за защита на потребителите, но аз
предлагам да оставим без разглеждане този сигнал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението да остане без разглеждане.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 5
(Александър Андреев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова и Силвия Стойчева).
Друг доклад имате ли?
ИВАЙЛО ИВКОВ: И отново предложението ми е за без
разглеждане. Тръгвам отзад напред.
Вх. № НС-22-756 – сигнал от господин, който се а
наименувал Р. С. и който ни сигнализира за нарушение по
чл. 183 от ИК от кандидата за народен представител от „Изправи се!
Мутри вън!“ Николай Хаджигенов. И дава извадки, скрийншотове
от Фейсбук. Виждате ги.
Предложението ми е: без разглеждане, съгласно константната
ни дългогодишна практика в това отношение. Заради Фейсбук, без
да влизам по същество.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Има ли други предложения? Няма.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Друг доклад имате ли?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не в тази точка, господин председател.
Моля да ме включите във въпросите после, ако може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, във връзка с извършването на дезинфекция и проветряване в
залата, давам 15 минути почивка.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна
комисия.
Преди да отидем на „Въпроси и отговори“ и точка „Разни“,
връщам към трета точка. Госпожо Георгиева, заповядайте.
Точка 3. Регистрация на наблюдатели.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин
председател.
Колеги, в моя папка е проект на решение за регистрация на
социологическа агенция.
Постъпило е заявление с вх. № 3 от 15 март от „Галъп
Интернешънъл Болкан“ АД, представлявано от Първан Симеонов
чрез пълномощник за регистрация като агенция, която ще извършва
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проучване „на изхода“ в изборния ден в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г. Към заявлението са приложени
съответно: удостоверение за актуално състояние от Агенцията по
вписванията, Търговския регистър и Регистъра на юридическите
лица, удостоверяващи вписаните обстоятелства по партидата на
„Галъп Интернешънъл Болкан“ АД; пълномощно от Първан
Симеонов
в
полза
на
Ц.
П.;
списъци,
съдържащи
имената и единния граждански номер на 242-ма анкетьори, както и
номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява
анкетирането, като списъците са представени и на технически
носител; инструкция за извършване на проучване „на изхода“ в
изборния ден; кратка презентация от опита на дружеството за
провеждане на социологически проучвания и паралелни
преброявания.
Проверката е извършена и установява, че 233 лица,
предложени за анкетьори, отговарят на изискванията и само 9 от
лицата не отговарят на изискванията.
Предвид изложеното и на база правните основания, които
виждате в решението, предлагам на Централната избирателна
комисия да реши: регистрира „Галъп Интернешънъл Болкан“ АД
като агенция, която ще извършва проучване на изхода в изборите за
народни представители на 4 април. Регистрира като анкетьори
предложените от агенцията 233 упълномощени лица, съгласно
списък, приложен към настоящото решение. „Галъп Интернешънъл
Болкан“ АД, София, да се впише в публичния регистър на
социологическите агенции. На регистрираните анкетьори да се
издадат удостоверения. Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на госпожа Георгиева.
Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване на решението.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 2222-НС.
Господин Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, предлагам да изпратим едно писмо. В
моята папка можете да се запознаете със съдържанието на писмото
под № 5926.
Става дума за това, че с Решение № 2190-НС от 10 март 2021
г. Централната избирателна комисия е регистрирала агенция „Алфа
Рисърч“ ООД за извършване на проучване exit-poll в изборния ден
на изборите за народни представители на 4 април, и че от
извършената проверка на заявените 315 имена на анкетьори е
установено несъответствие за пет лица от списъка. В имената са
установени несъответствия.
Предлагам да приложим към писмото за информация на
„Алфа Рисърч“. Писмото е изготвено в моята папка от днес. Можете
да се запознаете. Предлагам да го изпратим със съдържанието на
тези пет имена и данните за тях с оглед несъответствието. Благодаря
ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване изпращането на писмото с
приложени към него имена на лицата.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад в тази точка?
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: В тази точка не. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Минаваме към пета точка. Госпожа Солакова.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикуван отговор до заместник-министъра на
здравеопазването господин Слави Пачалов. Става дума за негово
писмо с приложено разпределение на лични предпазни средства,
както и график за получаване на тези лични предпазни средства и
дезинфектанти. Разгледахме го и на работна група. Неговото писмо
е вх. № НС-04-33 от 11 март 2021 г., но приложението е
публикувано в днешна папка, тъй като към 13-и не можеше да се
отвори този файл.
В общи линии, представяйки разпределението на личните
предпазни средства и дезинфектантите по районни избирателни
комисии и Централната избирателна комисия и този график, с
писмото се иска да се създаде организация за получаването на тези
материали от Централна складова база на БЧК в село Лозен,
Столична община. И още да бъдат посочени лица за контакти,
контактна информация, мобилен телефон и имейл по отношение на
логистика и приемо-предаване на личните предпазни средства и
дезинфектантите по тази планирана доставка.
Предлагам ви да изпратим едно писмо до заместникминистъра, да посочим лицата за контакт от страна на Централната
избирателна комисия господин Н. Г. със съответния
телефон, и Р.
П.
със съответен телефон – служители от
Администрацията на Централната избирателна комисия, електронен
адрес за контакт – официалният адрес на Централната избирателна
комисия. Да се обърнем с молба при възможност да ни бъде
осигурено съдействие при транспортиране на материалите, както и
това материалите да ни бъдат предоставени на части, можем да
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допълним „поради липса на складово помещение в Централната
избирателна комисия“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението за текст на писмото.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Силва
Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, този проект, който ви
докладвам, е също във вътрешната мрежа – да изпратим писмо до
главния секретар на Народното събрание с искане да ни бъдат
предоставени за ползване, посочени са периодите, помещения като
зали, кабинети, включително и едно архивно помещение, които сме
ползвали при организиране и произвеждане на изборите,
включително приемане на протоколите от районните избирателни
комисии, както и компютърната обработка на данните от
гласуването от „Информационно обслужване“, както и пункт за
приемане на документите, данните от гласуването и съответните
документи от секциите извън страната.
В този смисъл предлагам да изпратим писмото. Мотивите на
този етап са продиктувани и от факта, че получихме разпореждане
от „Пожарна безопасност и защита на населението“ да премахнем
всички лесно запалими и горими материали от мецанин. Става дума
за бюлетините, за които ние нямаме място къде да ги съхраняваме. В
този смисъл ще ползваме и архивното помещение в Източното
крило, което и на предишните избори бяхме получили за известен
период за ползване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване изпращането на писмото.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам ви да изпратим
писмо до Печатницата на БНБ – да поискаме един кочан с бюлетини
за гласуване извън страната, както и по един кочан с бюлетини от
Петнадесети изборен район – Плевенски, и Двадесет и трети изборен
район – София, в срок до 12,00 ч. на 18 март тази година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване на писмото.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с постъпили
въпроси в Централната избирателна комисия, както и запитване и
молба по електронната поща, ви предлагам да изпратим писмо до
всички районни избирателни комисии, като одобрим и разрешим с
протоколно решение от днес, съгласно т. 7 от Решение № 2134 от 25
февруари 2021 г., РИК да публикува одобрения с решение
предпечатен образец на бюлетината за съответния изборен район на
интернет страницата.
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,
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Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам ви да вземем
протоколно
решение
за
подновяването
на
издадените
квалифицирани устройства за квалифициран електронен подпис на
Кристина Стефанова – заместник-председател, Силва Дюкенджиева
– заместник-председател, и Таня Йосифова – заместник-председател,
чийто срок изтича на 25 март 2021 г. Общо средствата, които са
необходими, са до 150 лв. с ДДС. Такива средства има по бюджета
на Централната избирателна комисия. Да одобрим това предложение
и да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ за една
година да бъдат подновени тези подписи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване одобряването на разхода и
преиздаването на квалифицираните електронни подписи на тримата
заместници.
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, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, пристигнало е писмо от
областния управител на област Монтана, то е адресирано до главния
секретар на Министерския съвет с копие до председателя на
Централната избирателна комисия, във връзка с методически
указания, които и Централната избирателна комисия възлагаше да
бъдат отпечатани. Тази година ние нямаме предложение да бъдат
отпечатани такива. На този етап ви го докладвам за сведение.
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Докладвам ви за сведение писмо от Администрацията на
Министерския съвет, от което става ясно, че са изработени печатите
на секционните избирателни комисии и на подвижните секционни
избирателни комисии със съответен брой номерация. Предоставя се
график за доставката на тези печати на първия етап от девет
областни администрации. За доставката на следващите ще бъдат
уведомени. Докладвам ви го за сведение и с оглед на това да бъдем
информирани за доставката на печатите за СИК.
Докладвам ви едно становище, вх. № ЦИК-09-86 от 15 март
2021 г. То е относно оценка на рисковия профил по смисъла на
Закона за мерките срещу изпирането на пари на „Печатницата на
БНБ“ АД, определен за изпълнител на обществената поръчка с
предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в
изборите за народни представители на 4 април“. Представена е
справка оценка на рисковия профил на длъжностното лице, което е
отговорно, съгласно вътрешните правила, по Закона за мерките
срещу изпирането на пари. Оценката, която виждате като
приложение към докладна вх. № ЦИК-09-86 от 15-и, рисковият
профил на клиента е нисък. Представени са документи, въз основа
на които е извършена стандартна проверка на Печатницата на
Българската народна банка, попълнен анкетен лист справка за
идентификация, проверка на идентификацията на клиент,
приложение № 6 от вътрешните правила, и анкетен лист справка на
действителните собственици и проверка на тяхната идентификация,
това е приложение № 7 към вътрешните правила.
С оглед на определения рисков профил и извършената
стандартна проверка на клиента, становището е, че съгласно Закона
за мерките срещу изпирането на пари може да бъде сключен договор
с Печатницата на Българската народна банка. Като приложение към
тези документи включително, освен анкетните листове, Уставът на
Печатницата е и актуалната справка за собствениците от книгата на
акционерите с подписа на законния представител на „Печатницата

97
на БНБ“ АД, извлечение от книгата на акционерите № 01000986 от
15 март 2021 г.
Докладвам ви го за одобрение на направеното предложение
за сключване на договор с определения за изпълнител в процедурата
за възлагане изработка и доставка на хартиени бюлетини за
гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
„Печатница на БНБ“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението за одобряване сключването на договора с
определения изпълнител, а именно Печатницата на Българската
народна банка.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ние вече разгледахме едно
такова предложение по отношение на изплащането на
възнагражденията за стенографски услуги по договорите, които са
сключени. Сега в момента се представят отчетите на С. Б,
на С. М., на Н. И. Те са сключени договори от
14 януари 2021 г. на обща стойност 5838 лв. По сключени договори
от 5 февруари 2021 г. с К. Б. и Юлия Стоичкова на обща стойност
1988 лв. Тази обща стойност от 7826 лв. са предвидени в § 02.02,
като сумата от 5838 лв. ще бъде от бюджета на Централната
избирателна комисия, а сумата от 1988 лв. – от план-сметката за
изборите за народни представители.
Предлагам ви да приемем отчетите за изпълнението на
договорите на лицата, чиито имена изчетох, и да одобрим
изплащането на възнагражденията, както е направено като
предложение в докладна вх. № ЦИК-09-85.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението да одобрим отчетите и съответно да
бъдат изплатени сумите.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като от
няколко области получихме информация, че не са получили
писмото, с което да ни предоставят първоначалната информация за
брой секции и предложение за тираж на бюлетините, на областния
управител на област Шумен беше изпратено чрез Районната
избирателна комисия.
Едновременно с това предложение за последващо одобрение,
моля да се възложи на госпожа Манолова да се извърши проверка на
електронните адреси, на които се изпращат уведомленията, става
въпрос за електронните адреси от областните администрации и за
съответствието на тези адреси със справката, която получихме от
Администрацията на Министерския съвет от госпожа Янева.
Моля за приемане на протоколно решение в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по приемане на протоколното решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за запознаване ще
ви докладвам едно писмо от Областна администрация – Шумен,
касае Решение № 2134 на Централната избирателна комисия. Това е
относно осъществяването на контрол при отпечатването на
бюлетините в частта по предаването на бюлетините от областна
администрация на кметовете на общини и определянето на
отговорните лица.
С оглед на това, че в годините ние сме имали оплаквания от
страна на общинските администрации, че късно получават
бюлетините и не могат своевременно да ги разпределят по секции,
заедно с представители на районните избирателни комисии, ние с
решението тази година предвидихме не по-късно от три дни преди
изборния ден те да бъдат предоставени на общинските
администрации. Областният управител на Шумен обаче поставя
въпроса, че предаването в такъв срок на общинските администрации
поставя, от една страна, въпроси, свързани с охраната от МВР, а от
друга страна, не всички общински администрации имат възможност
и изразяват предпочитание да получат книжата и бюлетините в
последния възможен момент. В тази връзка областните
администрации да организират съвместно с РИК получаването и
съхранението на хартиените бюлетини, но срокът да бъде не покъсно от три дни преди изборите.
Докладвам ви го за запознаване и е въпрос за работна група,
доколкото касае прилагането на решение, по което трябва да бъде
гарантирана сигурността на бюлетините и определянето на
отговорността на областните управители и кметовете на общини.
Като, разбира се, няма никаква пречка при една координация между
областен управител, кмет на община, районна избирателна комисия
и органите на МВР в съответния изборен район предоставянето на
бюлетините да стане в срок, който не налага допълнително
затруднение на общинските администрации. В тези случаи обаче ние
трябва да сме сигурни, че това е по желание на самата общинска

100
администрация и то е съгласувано, а не само предпочитание на
областния управител.
Ако се наложи да се стигне до предложение за изменение и
допълнение на решението, то отново ще трябва да бъде предмет на
обсъждане в работна група.
Отново за запознаване и за работна група ви докладвам
писмо от главния секретар на Министерския съвет. Знаете, че в
Централната избирателна комисия по електронната поща постъпиха
въпроси чрез Районна избирателна комисия – Благоевград, зададени
от Счетоводството на областната администрация. Препратихме до
Администрацията на Министерския съвет с оглед на това, че
средствата за възнагражденията на районните избирателни комисии
ще бъдат изплащани от областните администрации и въпросът е от
компетентността
на
съответния
счетоводител,
областна
администрация и областен управител.
Полученото писмо от господин Даков не кореспондира с
разбирането ми за правомощие на Централната избирателна комисия
по смисъла на Изборния кодекс. Да, ние приемаме с решение и
определяме размера на възнагражденията на районните избирателни
комисии и на секционните избирателни комисии, както с методика
определяме тези размери, но всички други въпроси, свързани с
начисляването на конкретните размери и изплащането им са от
компетентността на съответните областни администрации.
Предлагам го за обсъждане в работна група. Моето лично
предложение ще бъде да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Солакова.
Ще бъде обсъдено в рамките на заседание на групата, след
което внесено в комисията.
Съвсем кратък доклад и от мен.
Постъпило е писмо, което можете да видите във вътрешната
мрежа, с вх. № НС-03-55 от 15.03.2021 г. от началника на
Политическия кабинет на заместник министър-председателя

101
госпожа Николова, с което се иска от Централната избирателна
комисия по възможност провеждането на среща на 17 март, сряда, от
15,00 ч. в сградата на Централната избирателна комисия. Виждате в
писмото и приложения списък участниците в срещата от страна на
Министерския съвет и на другите институции, свързани с
подготовката и организацията на изборите.
Предлагам да потвърдим срещата в 15,00 ч. като изпратим
писмо до госпожа Николова, с което потвърждаваме датата и часа.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, във вътрешната мрежа в папката на колегата
Бойкинова са качени пет жалби с вх. № НС-22-764, вх. № НС-22-773,
вх. № НС-22-774, вх. № НС-22-775 и вх. № НС-22-775 срещу
решението на Централната избирателна комисия за местата и броя
на секциите за гласуване извън страната. Всички те са
окомплектовани и администрирани, за да може да бъдат изпратени
до Върховния административен съд и съответно да бъдат
разгледани. Една част от тях се отнасят за секциите в САЩ, други се
отнасят за Великобритания.
Докладвам ги от името на колегата Бойкинова, тъй като тя
отсъства в днешното заседание.
По седма точка давам думата на колегата Ганчева.
Точка 7. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, във
връзка с получени писма от Министерството на външните работи и
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приложени грами от посолствата на Република България в
съответните държави са установени допуснати технически грешки в
изписването на места, а именно в Гърция, Атина, място Норебро,
Дания, място Анкара, квартал „Пурсаклар“ има техническа грешка,
място Акония ди Курига, Болония и Генуа. Предвид което ви
предлагам проект за поправка на технически грешки. Той е в папка с
моите инициали във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 17 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,
Силвия Стойчева, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 2223-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение
грама с вх. № НС-04-01-142/9 от 13 март 2021 г. Тя е от 8 март, става
въпрос за Германия за разрешенията. Мисля, че сме я получили и
под друг входящ номер и е съобразена при вземане на нашето
решение, затова няма и друго предложение по тази грама.
Колеги, връщам на доклад и се извинявам за допусната
грешка от мен, може би в бързината и с оглед многото доклади,
писмо с вх. № НС-23-57/1 от 13 март 2021 г. и то е от господин
Димитър Иванов. Изпратено е до ръководителите на ДКП-тата,
копие до нас и до работна група „Избори“, като в първата част на
заседанието го докладвах, предложението ми беше да изпратим до
Министерството на външните работи за становище. Извинявам се,
ще моля да отменим протоколното решение в тази посока и да го
съобразим. В писмото се изнасят съображения по отношение на броя
на секционните избирателни комисии извън страната, членовете,
числения състав. Дават се конкретни предложения, както казах ние
сме в копие. Обръща се внимание на Закона за мерките и
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възможността секционната избирателна комисия да бъде тричленна
по решение на ЦИК.
Предлагам към момента да приемем това писмо за сведение,
а не както първоначално предложих да го изпратим на
Министерството на външните работи за становище. Извинявам се
още веднъж за допуснатата от мен грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Нека да остане за сведение и да не се
изпраща до Министерството на външните работи.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-04-01-153 от 15
март 2021 г. в Централната избирателна комисия в изпълнение на
нашето решение, с което определихме местата и броя на
секционните избирателни комисии във всяко място, от
Министерството на външните работи приложено са ни изпратили
публично обявените на 14 март заповеди на ръководителите на
ДКП-тата по чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс за образуване на
избирателни секции извън страната. Приложени са заповеди.
Докладвам го за сведение към момента. Предполагам, че ще
получим обобщена справка за адресите на секциите, която
евентуално тогава да публикуваме на нашата страница. Затова не ви
предлагам сега да публикуваме тези заповеди на нашата страница,
ако няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения, колеги?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще възложа на администрацията да
ги сложи в отделна папка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Идеята е следната, като приемам насоката
на докладване, все пак за яснота – получили сме досега някакъв Х
брой заповеди. Каза се, че евентуално някога ще получим обобщена
справка, за да я публикуваме на нашата страница. Знам, че въпросът
„кога“ създава тежки проблеми, но питам кога ще получим
обобщената справка, за да я публикуваме? И ако нямаме яснота кога,
да започнем да публикуваме по таблици това, което сме го
получили.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател,
уважаеми колеги, ако въпросът беше към докладчика, докладчикът
ясно и коректно каза, че предполага, защото такава обобщена
справка друг път сме получавали и публикуваме на нашата интернет
страница. Докладвах доклада както ми е разпределен и както са го
изпратили от работна група „Избори“ в изпълнение на нашето
решение. Ако някой колега има друго предложение, моля да го
направи и да го подложите на гласуване. Към момента аз нямам
друго предложение по така направения от мен доклад. Не
възразявам да бъдат обобщени в нарочна папка от администрацията,
за което ще възложа и ще напиша съответната резолюция на
преписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не мога да разбера защо организационни
проблеми се решават на личностна основа. Никой никого не напада.
Просто зададох въпроса: кога евентуално ще получим обобщена
справка? Явно нямаме към този момент. И затова зададох въпроса:
кога? Но имаме данни, че все пак голяма част от ДКП-тата
изпълняват закона и нашето решение и са си дали адресите. И
въпросът вече е съвсем просто организационен: кога ще пуснем поне
това, което е достигнало до ЦИК? Това е идеята.
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Нещо повече, от тези данни зависят и едни други срокове по
чл. 13 и така нататък. И е добре гражданите общо взето да са
информирани за онова, което трябва да се изпълнява. Най-малкото
имат право на жалба. Какво има толкова тук? Няма нищо личностно
тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, въпреки че
считам, че не дължа отговор, но по повод вметването на личностно,
считам, че при докладите си никога не обръщам внимание на
личното. Изхождала съм единствено и само от съдържанието на
преписката. Изказах предположения по отношение на това, че найвероятно ще получим обобщена справка, защото това е опитът от
предходните години. А иначе чисто организационно мога да се
свържа с председателя на работна група „Избори“ и да попитам кога
ще си изпратят или ще ни изпращат ли такава справка за адресите на
секциите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Минаваме в различни истории, разбира
се. По бъдещи несигурни събития няма как да вземам решение.
Разбира се, аз. ЦИК може да си ги взима както намери за добре.
Питах просто: кога евентуално ще се получи обобщена справка?
И тъй като не ме интересува обобщената справка, наймалкото от група „Избори“, предлагам в случая директно да се
публикуват данните, които сме получили въз основа на нашето
решение и закона най-късно утре. А да си чакаме когато реши група
„Избори“ да си получим и обобщената справка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на господин Чаушев да бъдат публикувани в
момента данните, които получаваме, и впоследствие, когато се
получи обобщената справка.
Процедура по гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-23-54 от 11
март 2021 г., като това е писмо от господин Димитър Иванов. То е
адресирано до нас, до Посолството в Берн, Швейцария, както
виждам от имейлите – и до работна група „Избори“. Обръщението е
към госпожа А., на мен не ми е известно коя е.
В този файл ще намерите предложение за членове на СИК в
Швейцария, като се сочи и паролата. Предлагам да го приемем за
сведение, с оглед че то може би точно затова е изпратено до ЦИК,
разменена кореспонденция с Посолството и с работна група
„Избори“. Нямам друго предложение по този доклад.
Отново писмо от господин Д. И. с вх. № НС-23-49
от 10 март 2021 г., като господин Д. И. адресира до нас, до министър
Захариева и до посланика в Лондон, като има конкретни
предложения за гласуването в Лондон. Предлагам да го разгледаме
заедно с предложенията на посолствата, които докладвах и
оставихме за работни обсъждания. Както знаете, предстои да
приемем Методически указания за СИК извън страната, да го
приобщим при разглеждане на тези преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Има ли друго предложение? Няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-04-10-155 и
към него вх. № НС-05-01-155. Това са, колеги, предложенията на
Министерството на външните работи, които бяха обсъдени и на
работна среща, проведена преди няколко дни, че те ще направят
конкретни предложения за броя на членовете на секционните
избирателни комисии извън страната.
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Предлагам сега да се запознаете, колеги, защото
информацията е доста обемна. Припомням, че ние имаме принципно
решение от 12 март да се съобразяваме с предложенията на
Министерството на външните работи по отношение на СИК извън
страната. В утрешния ден ще го върна отново на доклад.
Имам много доклади, колеги, които касаят въпроси на
граждани. Те са доста по обем, проверки от „Информационно
обслужване“. По Ваша преценка дали сега или в утрешния ден да ви
ги докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да ги
докладва в утрешния ден госпожа Ганчева или днес? В утрешния
ден.
Госпожо Ганчева, друг доклад имате ли?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В тази точка нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, минаваме към девета точка. Госпожо
Йосифова, заповядайте.
Точка 9. Отговори по въпроси на граждани.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, първо ще ви докладвам писмо с вх. № НС22-434/1. Вече сме отговаряли на госпожата М. В. и ми
прави впечатление, че тя отново ни пише. Явно не забелязва, че
датата 13 март е от миналата година, а не от тази година.
В тази връзка съм подготвила ново писмо, в което съм
посочила, че след 13 март 2020 г. избирателите, чиито лични
документи са изтекли след тази дата, могат да упражнят правото си
на глас, без да е необходимо да представят удостоверения по чл. 263
от Изборния кодекс. Моля да го погледнете. Това е проект № 5794.
И ако сте съгласни, да го одобрим.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
допълнения към писмото?
Процедура по гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам на следващо място
писмо с вх. № НС-22-740 от 12 март 2021 г. от Р. Х.,
който ни сигнализира със следното: От Посолството на Република
България в Будапеща съобщават, че български граждани, чиито
документи за самоличност са с изтекъл срок на валидност, нямали
право да участват в парламентарните избори през април 2021 г.
Подобни сигнали получава от български граждани от други държави
членки.
Неговото искане е да посочим на длъжностните лица в
българските дипломатически и консулски представителства зад
граница, че изтеклият документ за самоличност не може да бъде
документ за лишаването от правото на глас на избирателите. Моли
да се дадат ясни указания на Министерството на външните работи в
този смисъл, както и чрез българските медии.
Искам да ви припомня, колеги, това писмо неслучайно го
докладвам след първото, защото ние във връзка с предходното ми
предложение бяхме изпратили писмо до всички български
дипломатически и консулски представителства на Република
България зад граница с указания да се доведе до знанието на
избирателите нашето решение относно гласуването с документи с
изтекъл срок на валидност.
Колеги, предлагам да отговорим на господин Х., че
подобно указание е изпратено още преди десет дни на
Министерството на външните работи, което да сведе до знанието на
дипломатическите
и
консулските
представителства
това
обстоятелство. Така че предлагам да му изпратим писмо в същия
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смисъл с конкретното наше решение, в което е уреден въпросът за
гласуването с документи с изтекъл срок на валидност.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване одобряването на проекта за писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, предлагам на нашата интернет
страница също да се качи съобщение във връзка с правото на
избирателите с изтекли документи за самоличност след 13 март 2020
г. да гласуват и в подсекция „Гласуване извън страната“ – също.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-22-771 от 15 март 2021 г. То е по същата тема – въпрос на
гражданин относно гласуването в чужбина специално с документи,
чиято валидност е изтекла. Въпросът е преди 13 март 2020 г. или
след 31 януари 2021 г. Адвокат Йочколовски, подал заявление за
гласуване в чужбина.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
КРИСТИНА
СТЕФАНОВА:
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Тази информация явно тепърва ще
вълнува не само хората, а тези, които прилагат правилата – ДКП-та,
секционни комисии и така нататък, всички наши органи, с които си
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сътрудничим. Да го качим освен на страницата и до Министерството
на външните работи, което сме направили, и в рубриката „Въпроси и
отговори“. Най-малкото да можем да пренасочваме натам въпросите
оттук нататък.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, аз ще подготвя отговор, който е
в унисон с вече гласувани, ако не възразявате, в утрешното
заседание.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване отговора по писмото и публикуване в
утрешния ден в рубрика „Въпроси и отговори“.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – 1 (Ерхан Чаушев).
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако става въпрос за прилагане на закона,
за него ли става въпрос, за мерките срещу ковид? Имаме едно
решение на съда, там ни дават едни указания и като оставим
настрана произволно създадените срокове от Централната
избирателна комисия по прилагането на този закон, може би е добре
и да се замислим, че има и едни удостоверения, че нищо, че не съм в
срока, а кой знае, ако съм си подал някакви си удостоверения, кой
знае защо може и да ме допишат в избирателните списъци. Това
съобщение е прибързано и не уточняваме, че кой знае дата 13-и не
знам каква си, а кой знае защо гражданите може да са си подали
документите пред ДКП-тата, ако е болната тема гласуване в
чужбина. Не може да се играе на парче.
Същото се касае и за гражданите в страната. Те могат да
гласуват, ако са си подали някакви си удостоверения пред
съответните власти. Ако става въпрос за чужбина пред ДКП-тата,
кой знае защо в България става въпрос и за удостоверение пред
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МВР. И какво сега – ще ги лишаваме от право ли с едно съобщение?
Абсурдно е, уважаеми колеги, със съобщения да пререшаваме
законови текстове в закона, защото, ако си го четете, май тези
граждани имат и едни други права, че може да са си подали за
издаване едни документи, та било то в чужбина, било то в страната.
Така е.
Отрицателният ми вот е пак същият – ЦИК със свои
протоколни решения подменя и се мисли за нещо повече от
Народното събрание. Казах защо. Какъв е въпросът, че някой
гражданин може да си е подал и удостоверение, а да не са му
издадени съответни документи? Ние решихме: хайде, хоп някакъв си
преклузивен срок 13-и, разкарай се оттук, няма да гласуваш! Няма
такова нещо. Абсолютно е незаконосъобразно. Това ми беше
отрицателният вот.
И ще видите, че ще стане малко по-късно и за същите тези
граждани и в страната, и в чужбина. Замъглени с предпоставки и
предразсъдъци за чужбина, ние всъщност тук в момента забравяме и
за гласуването в чужбина. Това е.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
утре в работна група.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Оттеглям си предложението, което беше
гласувано да отиде във „Въпроси и отговори“ до приемането на така
дълго чаканите Методически указания.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване отлагане публикуването във „Въпроси и
отговори“ до приемането на Методическите указания за СИК.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Силва Дюкенджиева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Таня
Йосифова и Таня Цанева).
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Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, няколко въпроса в рубриката „Въпроси и
отговори“.
Първо, обединявам два отговора, тъй като става дума за
аналогични въпроси.
С вх. № НС-22-663 от 10 март господин П. заявява, че е с
постоянна адресна регистрация в Германия, но по време на
парламентарните избори му се налага да бъде в София. Постоянният
му адрес обаче е извън София. Пита има ли възможност да гласува в
София.
Предлагам да препратим господина към въпрос № 16 от
рубриката „Въпроси и отговори“.
Също към въпрос № 16, изготвил съм две писма, които
можете да видите в папката от петък.
Предлагам да препратим и госпожа В., която казва, че
по принцип е от Бургас, на 4 април ще бъде в село Старосел, защото
има резервация за почивка. Как може да гласува в Старосел? Също
предлагам да я препратим към въпрос № 16, където даваме отговор
на тези въпроси. Вторият въпрос е вх. №НС-22-674 от 10 март
2021 г.
Моля за гласуване по двата въпроса.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Силва
Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1
(Йорданка Ганчева).
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващ въпрос, уважаеми колеги,
вх. № НС-22-685 от 10 март, госпожа И. Г. Тя заявява, че
е български гражданин, има жителство в Швейцария, но заради
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домашен офис пребивава в България през последните месеци и
желае да упражни правото си на глас в Пловдив, очевидно там е
постоянният й или настоящ адрес.
В отговора, който съм приготвил в петъчна папка, я
уведомяваме, че „За изборите за народни представители на 4 април
сте включена в избирателния списък по постоянния адрес и може да
гласувате в секцията по постоянния Ви адрес, ако не сте подали
заявление за гласуване извън страната“. Това уточнение се налага,
защото не го е посочила. Предполагам, че не е подала, но във всеки
случай нека да заявим. „Може да проверите дали сте включена в
избирателния списък по постоянния Ви адрес на интернет
страницата на съответната община“.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване с направените корекции.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Силва
Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1
(Йорданка Ганчева).
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият въпрос е също
стандартен, колеги. С вх. № НС-22-672 от 10 май 2021 г.,
госпожа С. баща й страда от онкологично заболяване. Той е с
постоянен адрес в гр. Добрич, не може да се прибере там, за да
гласува. „Какви са възможностите да упражните правото си на глас в
София?“
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нали й отговаряхме за
болницата.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам да й отговорим, защото,
ако е имало такъв отговор преди, очевидно не се е запознала
госпожа С. с отговора на първия си въпрос.
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„Баща Ви може да гласува в изборите за народни
представители в лечебното заведение, в което е настанен, ако в него
е образувана секционна избирателна комисия.“
Колеги, оттеглям въпроса.
Преминавам към следващия въпрос, който е от госпожа В.
С.
Госпожа С.
, да припомня, имаше оплакване до нас,
което разгледахме в четвъртък, относно това, че тя желае да гласува
в секция по настоящ адрес. Не е посетила район „Искър“, спомняте
си вероятно този казус, оттам обаче е прочела на интернет
страницата на района, че се изисква квалифициран електронен
подпис, за да подаде изборна книга № 12. Препратихме това
оплакване на госпожа С. до кмета на район „Искър“ с
наш изх. № НС-06-57 от 11 март 2021 г., с указание, че Изборният
кодекс не изисква подобни заявления да бъдат с квалифициран
електронен подпис. Копие от писмото до район „Искър“
изпратихме до госпожа С.
Въпреки това тя на 12 март 2021 г. ни е изпратила абсолютно
аналогично писмо. Този път бих предложил да й отговорим изрично,
че: „Централната избирателна комисия изпрати писмото Ви с
входящ номер от 7 март на кмета на район „Искър“, Столична
община с копие до Вас, с указание, че Изборният кодекс не изисква
електронната поща на заявление за гласуване по настоящ адрес да
бъде подписана с електронен подпис“. Това предлагам да отговорим.
Колеги, също отлагам и този въпрос, тъй като има
съображения, които са основателни. За сведение.
Съображенията за отлагането, мотивите ми за отлагането поскоро са за това, че както се сочи в този проектоотговор, ние сме
отговорили вече на госпожа С., макар и косвено, като посочихме, че
препращаме нейното питане с указание до компетентния район за
това, че не се изисква квалифициран електронен подпис.
За сведение.
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Следващият въпрос, уважаеми колеги, е с вх. № НС-22-683 от
10 март. Подател на питането е госпожа Георгиева, която заявява,
че е общински съветник в Столичния общински съвет. Тя моли да
бъде уведомена как се подава по електронен път без електронен
подпис заявление за подвижна избирателна кутия от избиратели с
трайни увреждания. Можете да видите въпроса в моята папка от
петъчния ден.
Освен това, на следващо място тя моли за списък с
електронните адреси на различните райони в София и Пловдив,
както и в други градове, на които хората с трайни увреждания могат
да изпратят заявленията, без да притежават подпис. Обяснява, че в
случай че такова подаване е невъзможно, бихте ли променили
решенията си с оглед на факта, че тези, чиито трайни увреждания ги
възпрепятстват, да отидат до секцията.
В отговора, който съм приготвил и който можете да видите в
моя папка, уважаеми колеги, до госпожа М. Г. във връзка
с нейното питане от 10 март уточняваме, че отговорът на основния й
въпрос дали се изисква квалифициран електронен подпис се
съдържа в рубриката „Въпроси и отговори“, въпрос № 15. Това на
първо място.
На второ място, уточняваме изрично, че задължение на
общинските и районните организации е да организират електронна
платформа на интернет страниците си, чрез която да се подават
заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия без
квалифициран електронен подпис. И предлагам да добавим тук, че
„Централната избирателна комисия не разполага с посочения в
писмото Ви списък“.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
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Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Силва
Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Моля продължете, господин Николов.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря,
госпожо
председателстваща.
И последният въпрос е с вх. № НС-22-676 от 10 март 2021 г.
Г. С.заявява, че се намира в Шотландия. Днес е разбрала,
че е имало срок до вчера, за да подаде заявления да гласува там.
„Може ли все пак да гласувам в деня на изборите, ако отида в
избирателната секция, или това означава, че няма да мога въобще да
упражня правото си на глас? Надявам се да се свържете с мен
скоро“.
Отговора, който съм приготвил, бих го променил малко.
Отговорът се намира в петъчна папка. Не поддържам първия абзац.
Правя следната корекция: „Във връзка с Ваше писмо Ви
уведомяваме, че ако не сте подали заявление за гласуване извън
страната в срок до 9 март 2021 г., може да гласувате в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г. в избрана от Вас секция в
Шотландия, като попълните декларация Приложение № 22-НС от
изборните книжа и бъдете дописана в избирателния списък.“
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване на проекта за писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Силва
Дюкенджиева); против – няма.
Господин Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ
ДЖЕРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстващ.
Уважаеми колеги, вх. № НС-22-739 от 12 март 2021 г. Въпрос
от госпожа К., която казва: „Здравейте! Имам запитване относно
какъв е редът за лице, чийто постоянен адрес е извън гр.
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София и няма временна адресна регистрация да упражни правото си
на глас в столицата?“
Предлагам, колеги, да отговорим на госпожа К.
да намери отговора на интернет страницата на Централната
избирателна комисия в рубрика „Избори за Народно събрание 2021
г.“ в подрубрика „Въпроси и отговори“. Това е предложението ми за
отговор.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Силва
Дюкенджиева); против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, докладвам вх. № НС-22-753
от 13 март 2021 г. Писмото е изпратено от госпожа Д., в
което ни казва: „Инвалид съм с над 95% инвалидност. Живея в
София, на съответния адрес. На кой сайт да подам молба за
подвижна урна?“
Предлагам да отговорим, колеги, по същия начин на госпожа
Димитрова, че отговора може да намери на интернет страницата на
Централната избирателна комисия в рубриката „Избори за Народно
събрание 2021 г.“, подрубрика „Въпроси и отговори“. Това е
предложението ми.
Оттеглям въпроса, колеги, ще изготвя друго писмо и ще ви го
докладвам.
На следващо място, колеги, докладвам вх. № НС-22-735 от 12
март 2021 г., в което господин П.
ни уведомява, че е направил
справка, излиза ми това. „Това означава, че нямам проблеми да
гласувам, нали?“ Приложена е справка по ЕГН на господин П., от
която е видно, че същият няма да има проблем да упражни правото
си на глас в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Предлагам писмото с този отговор.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Силва
Дюкенджиева и Таня Цанева); против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: И последното, колеги, за сведение, е
едно писмо от господин С. Б.
, в което ни казва: „Казват ми, че водачът на партийната
листа за даден избирателен район не може да бъде изместен от
първото място при преференциалното гласуване. Какъв е смисълът
тогава на това преференциално гласуване, особено за малки
избирателни райони, където една партия може да получи само един
депутат?“ Писмото е с вх. № НС-22-759 от 14 март 2021 г.
Предлагам го за сведение, колеги. Благодаря.
Оттеглям доклада, колеги. Ще подготвя отговор
допълнително и ще ви бъде докладван. Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
КРИСТИНА
СТЕФАНОВА:
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Участие в избори като персонал на
училище. Пристигнало е по електронната поща, вх. № НС-22-749.
„Здравейте! Какъв е хонорарът и относително колко часа е
работата? Задължително ли е да бъда в района, в който живея?
Живея в София, по лична карта съм в „Павлово“, но живея в „Красна
поляна“.“
Предлагам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате ли друг
доклад?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Заповядайте в трета точка.
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Точка 3. Регистрация на наблюдатели.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, с Решение № 2222-НС Централната избирателна
комисия регистрира днес агенция „Галъп Интернешънъл Болкан“
АД за извършване на проучвания в изборния ден.
Предлагам ви да изпратим писмо до представляващия
социологическата агенция Първан Симеонов с копие до
упълномощения представител, с което писмо да ги уведомим с
приложен списък за 9 лица, на които е установено несъответствие.
Предлагам ви с протоколно решение да одобрим това писмо.
Можете да видите текста в моя папка от днес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Минаваме към точка „Разни“. Госпожо Дюкенджиева,
заповядайте.
Точка 10. Разни.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам
само за сведение вх. № НС-15-61/23. Става въпрос, че са ни
изпратили актуализиран списък с кандидатските листи от Изборен
район – Монтана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Остава за сведение.
Колегата Николов – няма го.
Колегата Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Оттеглям доклада.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За сведение докладвам писмо с
искане за репортаж на БТВ и тук е изброено какво настояват – да
разговарят с представители на „Сиела Норма“ АД, да бъдат в
„Информационно
обслужване“,
интервю
с
участник
в
сертификацията, интервю с председателя на комисията. Аз го
докладвам за сведение. Това е нещо като пълна програма в полза на
телевизията – всичко, което могат да си представят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вече беше
разгледано и няма решение.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ние започваме в четвъртък да
изпълняваме част от нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Ако може за следващо заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви две
преписки за сведение.
Получили сме писмо от заместник-кмета на община
Козлодуй с приложено заверено копие на заповед и на протокол за
отваряне на запечатано помещение, което е отворено въз основа на
решение на Централната избирателна комисия № 2119 от
22 февруари заради извършване на ремонтни дейности. Докладвам
ви го за сведение.
Също за сведение ви докладвам, че сме получили списък от
Районна избирателна комисия – Враца, за новоназначени членове на
секционна избирателна комисия във връзка с ваксинирането.
Писмото е изпратено до РЗИ – Враца, с копие до Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друго нямате.
Госпожа Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за запознаване да
ви докладвам отговора на писмо до Администрацията на
Министерския съвет, с което те ни изпратиха образци на протоколи
на секционни избирателни комисии, на районна избирателна
комисия – 97 и 98, и отличителни знаци на членовете на
секционните избирателни комисии. Може и на работна група утре да
го обсъдим.
Предложение, което господин Войнов направи в частта
относно отразяване на преференциите, да бъде съобразено с
дължината на кандидатската листа, регистрирана от съответната
партия или коалиция в РИК, за да няма излишно празно място в тези
протоколи, а и да не бъдат затруднявани, както и да се налага да
изписват нула на мястото, където няма регистриран кандидат.
В този смисъл е подготвения проект, включително има един
вариант, в който се предлага да бъдат оставени повече редове за
отразяване на лицата, които са присъствали в изборното помещение
при подаването на жалби и сигнали в изборния ден. Моля да се
запознаете.
Знаете, че протоколите са в залата и може във всеки един
момент да ги видите. А ние имаме вече протоколно решение, с което
приехме, че Централната избирателна комисия ще одобри
единствено и само по един вид от представените протоколи от
произволен изборен район, включително отличителните знаци на
членовете на секционните избирателни комисии. Докладвам ви ги за
запознаване.
Докладвам ви и държа да ви запозная с писмото на Районна
избирателна комисия – Габрово, защото се оказва, че наистина
някои районни избирателни комисии са разбрали и предложението
им съответства на идеята и на Централната избирателна комисия и
целта да бъдат обезпечени секционните избирателни комисии с
необходимия брой хартиени бюлетини, но в същото време не можем
да не отчитаме наличието на 9600 машини, с които българските
избиратели ще гласуват в изборите.

122
В тази връзка те отразяват, че са одобрили предпечатния
образец на бюлетината, те са одобрили и са приели определен
тираж, съответстващ на броя на избирателите, както и разпоредбата
на чл. 209, ал. 3 от Изборния кодекс. В тази връзка обръщат
внимание, че „Предложеният тираж на бюлетините в електронната
система от Централната избирателна комисия не съответства на
цитираната норма на Изборния кодекс, но считаме, че ще бъде
достатъчен за пълното обезпечаване на изборния процес“.
Докладвам ви това писмо така подробно с оглед на
отговорното отношение към въпроса от страна на Районна
избирателна комисия в Габровски изборен район.
Почти в същия смисъл е писмото на Изборен район –
Бургаски. Районната избирателна комисия е одобрила предпечатния
образец, приела е за брой на бюлетините, съобразно предложението
и на областния управител. По отношение на заявяването в
Печатницата на окончателна бройка за отпечатване РИК – Бургас,
предоставя на ЦИК да прецени дали е необходимо да се заяви
целият одобрен в решението тираж, предвид възможността за
машинно гласуване в близо 600 броя секции във Втори изборен
район – Бургас.
В този смисъл, колеги, аз ви ги докладвах за сведение. Те ще
бъдат приложени в общата папка с предложенията за увеличаване на
тиража на бюлетините, но приветствам отговорното отношение на
двата РИК-а към въпроса с тиража на бюлетините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад
имате ли? Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от община Левски
сме получили протокол от работата на Комисията, която е била
сформирана за преценка на документите, които се съхраняват в
общинската администрация като бюлетини, резерв, формуляри на
изборни книжа, включително неизползвани печати от частичните
избори за кмет на кметство Стежерово на 28 февруари, които не са
предадени на секционните избирателни комисии.
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Знаете, че тези материали, съгласно решение от общите
избори на Централната избирателна комисия, подлежат на
унищожаване след изтичане на срока за оспорване на изборните
резултати.
Докладвам ви за сведение представения протокол от
общинска администрация Левски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Солакова.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, в моя папка за днешното заседание може
да се запознаете с предложението за обновяване на рубриката
„Важни крайни срокове“, която обхваща периода 16 март – 22 март.
Това, което е важното, е, че той отново следва Хронограмата, но
този път с корекции.
Очевидно 20 март – 14 дена преди изборния ден, е много
важен срок и тук съм си позволил, колеги, след първото
мероприятие, което касае подаване на заявление от кандидати за
гласуване на друго място, второто – възможност на избиратели с
трайни увреждания да подадат заявления за ПСИК, и третото –
избирател, който желае да гласува по настоящ адрес, изтича срокът
да си подаде заявление за изборна книга № 12, съм предвидил по
нашето принципно решение по отношение на подвижните
секционни избирателни комисии за лица, които са с трайни
увреждания, като краен срок 20 март. В случай че са постъпили
десет заявления за подвижна избирателна кутия от избиратели с
трайни увреждания – отново това да подчертая, кметът на общината
със заповед образува секция за гласуване с подвижна избирателна
кутия от избиратели с трайни увреждания, определя обхвата й, като
определя дата, място, час за консултации и за състави на
подвижните секционни избирателни комисии, в случай че такива не
са проведени едновременно с консултациите на ПСИК.
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И едно второ мероприятие, също от принципното решение,
22 март е срокът обаче, 12 дни преди изборите – кметът на общината
прави предложение до РИК за състави на ПСИК за образуване на
подвижна избирателна комисия за избиратели с трайни увреждания.
Изрично подчертаваме това.
Последният краен срок е от 22 март – общинските
администрации предават на ГД ГРАО в МРРБ информация за
избиратели, на които са издадени удостоверения за гласуване на
друго място, и които са подали заявление за гласуване по настоящ
адрес за заличаването им от избирателните списъци по постоянен
адрес, представлява едно обединение на заложени два отделни срока
– 22 март за двата типа избиратели по настоящ адрес и подали
заявление за гласуване на друго място по Хронограмата.
Това е предложението, колеги, за обновяване на рубриката.
Това, което имаме в момента като съдържание, изтича днес като
срок. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата
Николов файла „Важни крайни срокове“.
Имате ли други предложения за добавяне или редактиране на
тези, които са предвидени във файла?
Ако няма, 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, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, относно заплащане
на стенографски услуги в допълнение са представени отчетите за
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извършената работа по граждански договори на Б.
Б.
и Н. И. Посочени са съответните заседания, общ обем.
Финансирането е в рамките на одобрените по чл. 20, ал. 4, т. 3 от
ЗОП. Ще бъдат изплатени от бюджета на Централната избирателна
комисия, те са за месец януари по § 02.02. Моля за одобрението.
Представен е и контролен лист, както и в предходния случай
към докладна вх. № ЦИК-09-83 от 12 март 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението да бъде одобрен отчетът, както и
заплащането на сумите, както са предвидени.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, да гласуваме включването на нова точка в дневния
ред, а именно: „Заличаване на кандидат от кандидатска листа“.
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, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Силва
Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
Точка. Заличаване на кандидат от кандидатска листа.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, предлагам ви
проект на решение № 4762. Установено е за едно лице – Арсен
Назарян, със съответното ЕГН, че е регистриран и като кандидат за
народен представител в Двадесет и трети изборен район. Лицето е с
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двойно гражданство, освен с българско, поради което ви предлагам
да заличим регистрацията на това лице, регистрирано като кандидат
за народен представител от Двадесет и трети изборен район –
София, с Решение № 43-НС от 2 март, предложен от Политическа
партия МИР, да укажем на РИК в Двадесет и трети изборен район да
заличи кандидата от публичния регистър. Решението да се изпрати
на партията, издигнала кандидата. И съответно решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, 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, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Силва
Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 2224-НС.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание.
Насрочвам утрешното заседание от 11,00 ч.
(Закрито в 19,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенографи:
Божидарка Бойчева
Нина Иванова

