
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 311 

 

На 16 март 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект за допълнение на решение № 2206-НС от 11 март 

2021 г. относно определяне условията и реда за образуване на 

избирателни секции в лечебни заведения включително в COVID 

отделения, домове за стари хора и други специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, както и на 

плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни 

списъци.  

  Докладва: Николай Николов 

2. Проект на решение за поправка на техническа грешка в 

Решение № 2218-НС от 15 март 2021 г. 

  Докладват: Силва Дюкенджиева, Ерхан Чаушев 

3. Регистрация на наблюдатели.  

Докладват: Цветанка Георгиева, Мирослав 

Джеров 

4. Медийни пакети.   

  Докладва: Таня Цанева 

5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

  Докладва: Георги Баханов 

6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

  Докладва: Бойчо Арнаудов 

7. Доклади по  административни преписки. 

  Докладват: Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

  Николай Николов 



 2 

7а. Доклад относно назначаване на СИК. 

  Докладват: Севинч Солакова, Ерхан Чаушев 

7б. Временна замяна на член на РИК - Ямбол. 

  Докладва: Силва Дюкенджиева 

7в. Допълване на решение на ЦИК. 

  Докладва: Севинч Солакова 

8. Доклад относно машинно гласуване. 

  Докладва: Таня Йосифова 

9. Доклад относно разяснителна кампания. 

  Докладва: Кристина Стефанова 

10. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

  Докладва: Йорданка Ганчева 

11. Проект на писмо до  агенция за извършване на проучване 

„на изхода“ (exit-poll) в изборния ден. 

  Докладва: Димитър Димитров 

12. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

  Докладват: Катя Иванова, Цветанка Георгиева, 

Мария Бойкинова, Ивайло Ивков, Димитър 

Димитров 

13.  Отговори по въпроси на граждани 

Докладват: Николай Николов, Цветанка 

Георгиева, Мирослав Джеров 

14. Разни. 

  Докладват: Димитър Димитров, Цветанка  

  Георгиева 

 

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, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Паскал Бояджийски. 
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Заседанието бе открито в 11,15 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията, и 

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на 

комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 16 март 2021 г. 

Виждате дневният ред във вътрешната мрежа.  

Има ли желаещи за включване в отделните точки? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да ме включите в т. 2 от 

дневния ред. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да ме включите в т. 12 от дневния 

ред. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля да ме включите в нова точка – 

Назначаване на секционни избирателни комисии. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля и мен да ме включите в тази нова 

точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включвам 

госпожа Солакова и господин Чаушев в нова т. 7а – Назначаване на 

секционни избирателни комисии . 

Има ли други желаещи? – Не виждам. 

Процедура по гласуване на дневния ред..  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

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

няма. 

За протоколът на днешното заседание: отсъства господин 

Бояджийски, който ползва отпуск.  
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Уважаеми колеги, започваме с точка първа от дневния ред. 

Колега Николов, заповядайте. 

 

Точка 1. Проект за допълнение на решение № 2206-НС от 

11 март 2021 г. относно определяне условията и реда за образуване 

на избирателни секции в лечебни заведения включително в COVID 

отделения, домове за стари хора и други специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, както и на 

плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни 

списъци. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. № НС-00-258 от 

15 март  2021 г., постъпило от началника на Военномедицинска 

академия – гр. София, ген. Майор, проф. Венцислав Мутафчийски. 

Можете да видите писмото, което е в моя папка от вчера.  

С писмото господин Мутафчийски ни уведомява, че във 

връзка с наше Решение № 2206-НС от 11 март 2021 г. във 

Военномедицинска академия към момента са разкрити 9 броя 

клиники само за пациенти с КОВИД инфекция, от които само в една 

от тях има по-малко от 10 пациента, съответно 10 избиратели, така 

както изисква т. 13 на Решение № 2206-НС, за да се сформира 

съответно секционна избирателна комисия за гласуване от тези 

пациенти.  

Клиниките са разположени на различни етажи в основната 

сграда на МБАЛ, както и в самостоятелни сгради, които се намират 

на същия адрес. 

Предвид динамичната пандемична обстановка в страната, 

свързана с КОВИД-19 не може да се предвиди какъв ще бъде броя на 

разкритите клиники към деня на изборите – 4 април 2021 г. 

В тази връзка разкриването на 8 допълнителни избирателни 

секции в МБАЛ – София, към Военномедицинска академия не е 

практично, като освен това е свързано и с допълнителни финансови                                            

разходи.  
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Конкретното питане, което се отправя, е: „Предвид 

гореизложеното, моля за вашето становище относно разкриване на 

една мобилна секция“ – използван е термина „мобилна“, „ която да 

проведе изборите в помещение на съответните етажи, които може да 

са предварително оборудвани в кабини или урни за гласуване, или 

да се използват мобилни такива“.  

Като докладчик по Решение № 2206-НС, прието на 11 март 

2021 г., че въпроса, който поставя господин Мутафчийски, не може 

да намери разрешение чрез изпращане на писмо или отговор, или 

съобщение на страницата на Централната избирателна комисия. 

Вероятно ситуации като тази във Военномедицинска академия ще 

има не една или две в страната, което налага, и предлагам да 

допълним Решение № 2206 – НС така, както е конструирано, най-

вече т. 13 – следва принципа едно отделение, една секция, една 

секционна избирателна комисия, един избирателен списък. 

С предложението, което можете да видите в моята папка за 

днешното заседание – ще ви помоля да видите предложение № 4752, 

колеги, което е по отношение на Решение № 2206 – НС, се предлага 

да създадем нова т. 17 със следното съдържание: 

„17. В лечебните заведения, в които са разкрити две или 

повече КОВИД отделения, разположени ва различни етажи или в 

самостоятелни сгради една секция по т.13 с един избирателен списък 

може да обслужва повече от едно отделение.  

Ръководителят на лечебното заведение определя 

помещението за работа в секцията във всяко от отделенията, които 

тя обхваща.  

Със заповедта по т. 13“ – с тази заповед се образува самата 

секция „ръководителят на лечебното заведение определя обхвата на 

секцията по изречение първо“, тоест по настоящата точка.  

Идеята тук е следната. Принципът да въведем едно 

изключение, предвид тази изключително динамична обстановка, 

което да е следното: няколко отделения – две или повече, една 

секция, една секционна избирателна комисия и съответно 
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помещение за всяко от отделенията, които са включени в обхвата на 

съответната секция. Това е принципа, който се предлага. 

Разбира се, поставям и условие съответните отделения да се 

намират на различни етажи или в самостоятелни сгради. Това 

обхваща хипотезата две отделения само в съответното лечебно 

заведение, но в две отделни сгради или пък няколко отделения, но 

разположени на няколко етажа в една и съща сграда. 

Считам, че предвид ситуацията, този принцип е допустим 

Както казах, може би ще има и други случаи в страната като цяло и 

частния случай, който се сочи във Военномедицинска академия, а 

именно наличие на отделение, в което има по-малко от 10 

избиратели също намира разрешение с последното изречение на това 

допълнение: „Ако в някое от разкритите отделения  са настанени по-

малко от 10 избиратели същите се включват в избирателния списък 

на секцията, обслужваща друго отделение/отделения“. 

Също така искам да кажа, че са посочени мотиви на това 

решение, в които изрично се сочи, че е важно броя на хората, които 

са на лечение, към 4 април 2021 г. – датата на изборите, 

съобразяваме наличието на повече отделения в някои от болниците –

тук може би термина трябва да бъде „лечебни заведения“, и 

необходимостта от осигуряване на правото на глас на настанените в 

тези отделения към 4 април 2021 г., както и организационната и 

финансова нецелесъобразност за образуване на самостоятелна 

секция във всяко отделение. Наистина няма житейска, 

икономическа, финансова, всякаква логика при 8 отделения да се 

изграждат 8 секции, съответно с 8 секционни избирателни комисии, 

но принципа, който запазваме тук, е стационарност на секциите. Те 

ще имат стационарен характер.  

Терминът „мобилни“ може би е употребен в писмото не в 

смисъл „подвижни секционни избирателни комисии“, респективно 

„секции с подвижни избирателни кутии“.  

Другото, което е същественото, както вече казах, е, че 

разрешаваме въпроса и с отделения с по-малко от 10 избиратели. 

Благодаря. 



 7 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам едно  

предложение. В първият абзац, където описваме, че тогава, „когато 

имаме една секция на различни етажи или в самостоятелни сгради 

по т. 13 може да обслужва повече от едно отделение“ като тук да 

бъде добавено „като се съставя един избирателен списък“. Тоест 

„един избирателен списък да мине най-отзад, като за тази секция – 

една секция, един избирателен списък. 

Въпросът, който според мен стои, по отношение и на 

последния абзац. Така, както е посочено, означава ли, че ако има 

повече от 10 избиратели, независимо че една секция ще има отделен 

списък според мен не би следвало. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: „В списъка се включват и 

избирателите от отделение, в което има по-малко от 10 избиратели“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да. Ако може да 

го редактираме по този начин, защото така оставя една според мен 

неяснота. 

Нека да кажем как ще стане редакцията на последния абзац. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последното изречение може би да 

претърпи следната корекция: „В избирателния списък на образувана 

секция в лечебно заведение в КОВИД отделение се включват и 

избиратели от отделение, където техния брой е по-малък от 10“ или 

„където са по-малко от 10“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението редакцията да бъде, че тогава, когато са по-малко 

избиратели, те се включват в избирателния списък на секцията в 

лечебното заведение. 

Процедура по гласуване на предложения проект с 

направените предложения за допълване на текста и изменението на 

редакцията. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 
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Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

  Решението е № 2225 – НС. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В отговор на постъпилото вчера 

питане от ген. Мутафчийски, предлагам да изпратим копие от 

решението, което днес приехме. Да се изпрати писмо в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

С придружително писмо да бъде изпратено решението, но 

освен до господин Мутафчийски и там, където сме получили 

допълнителни писма – има още за други лечебни заведения, също да 

бъде изпратено, както и да бъде качено в единния портал, който е за 

КОВИД, да бъде изпратено и там за качване, за да може всички да се 

запознаят с него. 

Процедура по гласуване за изпращането на писмото и писмо 

за качване в единния портал.  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължаваме с точка втора от дневния ред. Заповядайте, 

госпожо Дюкенджиева. 

 

Точка 2. Проект на решение за поправка на техническа 

грешка в Решение № 2218-НС от 15 март 2021 г. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

председател. 

Уважаеми колеги, след служебна проверка се установи, че в 

Решение № 2218-НС, вчера в наблюдателите от Движение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, по 

точно в един наблюдател „Галина Антонова Асенова“ е допусната 

техническа грешка в изписване на бащиното име – вместо 

„Антонова“ е изписана „Антова“. 
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Колеги, моля да допуснем поправка на техническа грешка в 

Решение № 2218-НС, като името на регистрирания наблюдател да се 

чете „Галина Антонова Асенова“ със съответното ЕГН и 

наблюдателя да се впише в публичния регистър, и да му бъде 

издадено удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението за поправка. 

Има ли други предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Дюкенджиева, Решението е № 2226-НС. 

Заповядайте, господин Димитров, по тази точка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Господин председател, 

техническата грешка е в Решение № 2215-НС, с което сме 

регистрирали Институт за развитие на публичната среда за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители. 

В изписване на решението са допуснати две грешки. Първо, 

от списъка е изпаднало името на Я. .Ю. Л., със съответното ЕГН. За 

сметка на това е вписана като наблюдател                                                     

К.         А.             В.         със съответното ЕГН.  

За нея е установено несъответствие при издаване на 

удостоверенията. Това е и текста на решението, с което се коригира 

Решение № 2215-НС.  

Едното предложение е за допълнение, другото е за 

изваждане.  

Ще го напиша като проект за решение за изменение и 

допълнение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предложението 

ще бъде за изменение и допълнение, като моля да повторите какво 

изменяме и какво допълваме.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добавя се името на Я. Ю. Л.,      

което е последното в списъка, и се заличава К. А. В., за                 

която е установено несъответствие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване на решението. 

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

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 2227-НС. 

 

Преминаваме към разглеждането на точка трета от дневния 

ред. Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Точка 3. Регистрация на наблюдатели. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, в моя папка под № 4761 е 

проект на решение за регистрация на наблюдатели от сдружение 

„Зона за трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия, 

България“ за участие в изборите за народни представители на 4 

април 2021 г. 

Постъпило е заявлениe с вх. № 3-2 от 15 март 2021 г. от 

сдружението, подписано от представляващия Константина Кипрова, 

чрез упълномощен представител. Сдружението е регистрирано в 

Централната избирателна комисия с Решение № 2185-НС от 9 март 

2021 г., българска неправителствена организация. Към него са 

приложени: пълномощно от Константина Кипрова, в полза на                     

А. Г. Д.                                             ; декларация по образец, 

Приложение № 31-НС от изборните книжа, за 43 лица; списък с 

имената и единния граждански номер на изрично упълномощените 
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от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като 

наблюдатели, който е представен на хартиен носител и в електронен 

вид на технически носител в excel формат. 

Извършена е проверка на предложените лица, в резултат на 

която е установено, че 38 от лицата отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс, а за 5 от тях са установени несъответствия. 

Представени са всички изискуеми документи. 

Предвид на това и на база резултатите от проверката, както и 

на база правните основания, предлагам на Централната избирателна 

комисия да реши:  

„Регистрира като наблюдатели 38 упълномощени 

представители на сдружение „Зона за трансатлантически 

просперитет – Наблюдателна мисия, България“, по списък, който 

виждате приложен. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за 

публикуване, да им се издадат удостоверения. 

Решението подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Има ли други предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 2228-НС. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за регистрация на „Звено за развитие на гражданското 

общество“ за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 15 март 2021 г., 

подписано от представляващия звеното Георги Петров. Към 
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заявлението са приложени: пълномощно от представляващия 

сдружението Георги Петров в полза на 33 лица – представители на 

сдружението „Звено за развитие на гражданското общество“; 

декларации по образец,  Приложение № 31-НС от изборните книжа, 

за 33 бр.; списък с имената и единните граждански номера на 

упълномощените представители, представен на хартиен носител и в 

електронен вид на технически носител в excel формат. 

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска 

цел, е видно, че то е определено за извършване на дейност в 

обществена полза и е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на 

Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на Централната 

избирателна комисия, от което е видно, че целта в дейността на 

сдружението е защита на граждански и политически права на 

гражданите. 

Получено е писмо за проверка на лицата, предложени да 

бъдат регистрирани като наблюдатели, от която е видно, че 28 от 

лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 5 от тях 

са установени несъответствия. 

Представени са изискуемите документи и като вземем 

предвид и резултата от проверката, както и на база правните 

основания, предлагам на Централната избирателна комисия да 

регистрира сдружение „Звено за развитие на гражданското 

общество“ за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена 

организация. Да регистрира като наблюдатели 28 упълномощени 

представители на сдружението по списък, който е приложен. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в Публичния регистър и 

да им се издадат удостоверения. 

Решението подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложеният проект на решение. 

Има ли други предложения? – Не виждам. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 2229-НС. 

Заповядайте, господин Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви проект за решение в моята 

папка от днес, можете да се запознаете със съдържанието му, то е 

под № 4760, относно регистрация на наблюдател от сдружение 

„Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Постъпило е заявлениe с вх. № 2 (2-1) от 15 март 2021 г. от 

сдружението, чрез упълномощения представител господин Валери 

Димитров, регистрирана с Решение на Централната избирателна 

комисия под № 2184-НС от 9 март 2021 г. Това е българска 

неправителствена организация за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г.  

Към заявлението съответно са приложени: пълномощно от 

господин Гунчев, който е представляващ сдружението, в полза на  

едно лице; пълномощно от господин Гунчев, представляващ 

сдружението, в полза на друго лице; декларация по образец, 

Приложение № 31-НС от изборните книжа, за един бр.; списък с 

името и единния граждански номер на изрично упълномощеното от 

сдружението лице, което да бъде регистрирано като наблюдател за 

изборите. 

В заявлението и в списъка на упълномощеното лице е 

предложено за регистрация като наблюдател само едно лице. 

От проверката, извършена от „Информационно обслужване“ 

АД, на 15 март 2021 г. е постъпила информация, че към датата на 

регистрацията лицето отговаря на изискванията на Изборния кодекс.  

На базата на горното и на съответните правни основания ви 

предлагам да вземем решение, с което да регистрираме като 
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наблюдател един упълномощен представител на сдружението 

„Федерация на независимите студентски дружества“,, както следва: 

Съответното лице – Георги Руменов Янков, със съответното 

ЕГН, като на регистрирания наблюдател бъде издадено 

удостоверение. Същият да бъде вписан в регистъра за публикуване и 

съответно решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

Това е проекта ми за решение, колеги. Ако имате 

предложения и допълнения – да ги обсъдим. Ако – не, ще помоля да 

бъде гласуван. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Виждате проекта за решение. 

Има ли други предложения? – Не виждам желаещи за 

изказване. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 2230-НС. 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

 

Точка4. Медийни пакети. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви договор с 

вх. № НС-24-144. Договорът беше от 12 март 2021 г., но върнат с 

указание за корекции. В случая не беше написана цената с ДДС и 

начина на плащане съгласно наше решение. 

Договорът е между коалиция „Граждани от протеста“ и 

„Интерпрес Груп 18“ ЕООД на стойност 5 хил. лв. с ДДС и включва 

публикации на рекламни карета, различни по размер, в различни 

дати. 
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Предлагам да бъде одобрен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване одобряването на договора. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам договор с вх. № НС-24-166 от 16 

март 2021 г. Договорът е между партия „Български съюз за директна 

демокрация“ и Телевизия „Евроком“ на стойност 36 808,68 лв. с 

ДДС и включва 6 броя излъчване в определен часови пояс, 7 в 

следващия, 2 броя в програмата на телевизията „Предизборен спот“, 

пакет от 100 излъчвания и участие в 10 броя в предавания до 20 

минути. 

Предлагам да бъде одобрен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване одобряването на договора. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Договор с вх. № НС-24-164 от 16 март 2021 

г. Договорът е между „Партия на Зелените“ и „Медия Груп Прес“ 

ЕООД, включващ сайтове „Региона БГ“ и „Пиринско дело БГ“, на 

стойност 2 хил. лв. с ДДС и включва рекламни банери, публикуване 

на новини, коментари и анализи и публикуване на снимки и аудио 

материали. 

Предлагам да бъде одобрен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 
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Процедура по гласуване одобряването на договора. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам договор с вх. № НС-24-165 от 16 

март 2021 г. Договорът е между коалиция „Патриотична коалиция – 

ВОЛЯ и НФСБ“ и Телевизия „Евроком“ на стойност 24 955,89 лв. с 

ДДС и включва излъчвания в различни часови пояси, както и 

участия в предавания до 10 мин. – 10 броя. 

Предлагам да бъде одобрен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване одобряването на договора. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Договор с вх. № НС-24-153 от 15 март 2021 

г. между партия „Българска прогресивна линия“ и Телевизия 

„Евроком“ на стойност 12 965,40 лв. с ДДС. Включва излъчване на 

спотове в различни часови пояси: в дневен 54; в късен 48 и 

излъчване на предизборен спот в още по-късен час 2 броя. 

Предлагам да бъде одобрен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване одобряването на договора. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Таня Цанева); против – няма. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам договор с вх. № НС-24-148 от 12 

март 2021 г. между „Партия на Зелените“ и „Таймс Медия“ ЕООД на 

стойност 3 хил. лв. без ДДС, тъй като дружеството не е 

регистрирано по ДДС, за което имаме представена и декларация. 

Медийната услуга включва 3 бр. Пи Ар публикации на сайта 

„Скандал.бг“ и публикуване на банер. 

Предлагам да бъде одобрен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване одобряването на договора. 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

против – 1 (Силва Дюкенджиева). 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам договор в вх. № НС-24-143 от 15 

март 2021 г. между коалиция „Граждани от протеста“ и ДК 

„Репортер“ ЕООД на стойност 15 хил. лв. без ДДС. Дружеството е 

подало декларация, че не е регистрирано по ДДС. Договорът 

включва два пакета, които са подробно описани, а именно: 5 

политически интервюта, 5 Пи Ар публикации, три политически 

материала във водещи новини, банери и втория пакет на стойност 5 

хил. лв. включва три политически интервюта, 2 Пи Ар публикации и 

банер под хедър вдясно.  

Предлагам да бъде одобрен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване одобряването на договора. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 



 18 

Преминаваме към точка седма от дневния ред. Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

 

Точка 7. Доклади по  административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

писмото, което получихме от Администрацията на Министерския 

съвет с приложени протоколи на РИК, на СИК и направено 

обсъждане в работна група, предлагам да изпратим писмо до в 

главния секретар на Министерския съвет с копие до отдел 

„Регионална координация“ по отношение на представените 

протоколи на РИК и на СИК, така както се уточнихме на работна 

група, да направим предложение в т. 8 при отпечатване на тази част 

от разпределението на предпочитанията, преференциите за 

кандидатите от листите на партиите и коалициите, при отпечатване 

на протокола да се съобрази с броя на регистрираната кандидатска 

листа за съответната партия и коалиция.  

По отношение на представените отличителни знаци за 

членовете на СИК нямаме бележки, затова можем да върнем два 

екземпляра от одобрените предпечатни образци, а да направим това 

предложение по отношение на протоколите на СИК и на РИК и да 

уточним да представят за одобрение протоколите само един 

произволно избран от тях изборен район. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги от Районна избирателна 

комисия в 16 Изборен район, както и от 17 Изборен район сме 

получили искане за разрешение за назначаване на допълнителен 

брой специалисти – технически сътрудници, но видно от Решение № 
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83-НС от 12 март 2021 г. на Пловдив – 16 Изборен район, и на РИК 

17 Изборен район № 127-НС от 11 март 2021 г. става ясно, че това са 

специалистите – технически сътрудници в периода по подготовката 

по приемане на протоколите от секционните избирателни комисии, 

както и подготовката за предаване на книжата на РИК в Централната 

избирателна комисия. 

Съгласно Решение № 1991 на Централната избирателна 

комисия от 5 февруари 2021 г. тези специалисти – технически 

сътрудници, могат да бъдат назначени и привлечени за подпомагане 

за работата на районните избирателни комисии след съгласуване с 

областните управители. 

В тази връзка ви предлагам да изпратим писмо до РИК 16 и 

до РИК 17, които са с едно и също съдържание. Позовавам е се на 

различни техни решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване изпращането на писма до РИК 16 и 

РИК 17. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо, което можете да видите в моята поща за днешното заседание. 

С писмото конкретен член на секционна избирателна комисия – 

господин Божилов, ни поставя въпрос, цитирам: „Във връзка с 

изборна книга № 97-НСХМ и Решение № 2210, както и 

предстоящите Методически указания там, където няма преференции 

в секционния протокол за отделен кандидат какво да отбелязваме в 

протокола „тира“ или „нула“? Ако е „тире“ и много полета са 

празни, може ли една обща черта?“ 
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Има няколко предложения в този смисъл. Тъй като този 

въпрос е във връзка с Методическите указания за секционните 

избирателни комисии, които са подготвени като проект, доколкото 

ми е известно, и които предстои да разгледаме в следващите дни, 

предлагам въпроса как да се отразяват преференциите в случаите, че 

те не са направени дали чрез „тире“ или чрез „нула“, да бъде отнесен 

и този въпрос да бъде предоставен на групата „Методически 

указания“, в частност на колегите докладчици по тях за 

съобразяване. 

Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Николов. 

Има ли други предложения? Ако – не, да бъде предоставено 

на докладчиците на Методическите указания, за да могат да бъдат 

взети предвид в писмото. 

Преминаваме към точка осма от дневния ред. Заповядайте, 

госпожо Йосифова. 

 

Точка 8. Доклад относно машинно гласуване. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви на 

първо място две писма от Министерството на вътрешните работи с 

вх. № ЦИК-06-6-127 и № ЦИК-06-6-128 във връзка с извършена 

проверка на лицата и в тази връзка да се препрати отговор към 

„Сиела Норма“ АД и да се изпратят писма до Министерството на 

вътрешните работи с оглед допълване списъците на лицата, които 

имат право на достъп до склада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

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

няма. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: На следващо място, колеги, предлагам 

да препратим на Държавна агенция „Национална сигурност“ списъка 

с лицата – техници, с вх. № ЦИК-06-6-102, включително и на 

технически носител за по-бързо извършване на проверката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

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

няма. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, на следващо място докладвам 

писмо с вх. № ЦИК-06-6-126 в моя папка от вчера от изпълнителя 

„Сиела Норма“ АД, с което предоставят на нашето внимание 

логистичния и транспортния план и във втората част имат запитване, 

което вече е разрешено, във връзка със секциите с над 299 

избиратели. Препратили сме коректната заповед на кмета на 

Каварна. 

По отношение на логистичния и транспортния план 

докладвам преписката за запознаване и обсъждане от всички колеги.  

Докладвам също така преписка с вх. № НС-18-15/1/ от днес в 

моя папка. Това е писмо от Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Съвета на Европа (ОССЕ), които желаят 

предоставяне на възможност за наблюдение на работата по 

сертифициране на устройствата за машинно гласуване и желаят 

среща с изпълнителя „Сиела Норма“ АД за презентация на 

машинното гласуване. 

В тази връзка предлагам писмото да се препрати до трите 

институции - ДАЕУ, БИМ, БИС с указания за възможност за 
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провеждане на среща, а във втората част предлагам да поканим 

Мисията на ОССЕ на брифинга в четвъртък, на който могат да бъдат 

демонстрирани специализираните устройства за машинно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване по отношение поканата до ОССЕ да 

дойдат на брифинга, а по останалата част да бъде изпратено на трите 

институции за съгласуване кога да осъществят срещата. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Преминаваме към точка пета от дневния ред. Заповядайте, 

господин Баханов. 

 

Точка 5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, по имейла на ЦИК е 

дошло искане с вх. № НС-14-6 от 15 март 2021 г. от кмета на община 

Симитли, с което желае да му разрешим достъп до запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за народни представители за Народно събрание през 2017 

г. Достъпът е необходим във връзка с извършване на частичен 

ремонт на помещението, по подреждане на изборни книжа и 

материали с цел освобождаване на място за прибиране и 

съхраняване на изборни книжа и материали от предстоящите избори 

за народни представители на 4 април 2021 г. 

Мислех да го напиша с писмо, съгласно наше решение 

№ 1244 от месец септември 2019 г., тъй като попада в една от 

графите, а именно подреждане на изборни книжа и материали в 

помещението, в което се съхраняват, но съм подготвил решение, тъй 

като в искането е посочено, че следва да се извърши и частичен 
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ремонт, така че предлагам да бъде с решение. Качено е във 

вътрешната мрежа, моля да го погледнете и ако нямате възражения, 

да го подложите на гласуване, господин председател. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на решението. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 2231-НС. 

Преминаваме към точка шеста от дневния ред. Заповядайте, 

господин Арнаудов. 

 

Точка 6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-27-41 от 11 март 2021 г. е 

постъпило искане и справка за проведени дежурства и заседания от 

членовете на ОИК – Благоевград, в периода от 9 февруари до 9 март 

2021 г. За този период са проведени следните заседания и дежурства: 

- на 11 февруари 2021 г. – дежурство от трима членове; 

- на 12 февруари 2021 г. – заседание: председател, двама 

заместник-председатели, един секретар и 8 членове; 

- на 17 февруари 2021 г. – дежурство от трима членове; 

- на 18 февруари 2021 г. – заседание: председател, двама 

заместник-председатели, един секретар и 8 членове; 

- на 19 февруари 2021 г. – дежурство от председател и 

заместник-председател; 

- на 21 февруари 2021 г. – дежурство от двама членове; 

- на 22 февруари 2021 г. – заседание: председател, двама 

заместник-председатели, един секретар и 9 членове; 

- на 25 февруари 2021 г. – заседание: председател, двама 

заместник-председатели, един секретар и 9 членове. 
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Към искането е изготвена счетоводна справка и контролен 

лист. 

Затова моля да гласуваме исканото възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложение. 

Процедура по гласуване на исканото възнаграждение. 

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, връщаме се на точка седма от дневния ред. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

 

Точка 7. Доклади по  административни преписки. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в Централната избирателна 

комисия с вх. № НС-04-37 от 15 март 2021 г. сме получили писмо от 

Министерството на здравеопазването, от главния държавен здравен 

инспектор, което е адресирано до кмета на Столична община, с 

копие до нас, с което ни казват, че ваксинацията е организирана, 

върви и към 10 март 2021 г. са ваксинирани 23 632 лица. Те са 

получили първата доза. Към настоящия момент продължава 

обхващането с ваксини на допълнително подадени желаещи към 

регионалните здравни инспекции по места, независимо от факта, че 

те ще бъдат ваксинирани само с една доза до деня на изборите и 

ваксинирането им ще извършва съобразно доставените видове 

ваксини в страната и наличните количества от тях. 

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвах ви 

писмо, което получихме от изпълнителния директор на 

Националното сдружение на общините в Република България на 11 

март 2021 г., след провеждането на дискусионен форум на 9 март 
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2021 г. От Националното сдружение на общините в Република 

България ни предоставиха и обобщени въпроси и предложения във 

връзка с организацията и произвеждането на изборите.  

Ще припомня накратко, че участниците във форума оценяват 

високо възможността да отправят открито своите въпроси и да 

споделят мненията и притесненията си, свързани с ангажиментите 

на общинските администрации по предварителната подготовка и 

спокойното протичане на изборния ден в тази нетипична ситуация в 

условията на извънредна епидемична обстановка. 

Многобройните въпроси потвърдиха убеждението за 

необходимостта от навременно провеждане на активен и 

съдържателен диалог между представителите на ЦИК и българските 

общини като предпоставка за компетентното и безпроблемното 

осъществяване на организационно-техническата подготовка за 

произвеждане на избори. 

В тази връзка, тъй като се бяхме уточнили на форума 

обобщените въпроси да ни бъдат предоставени на вниманието, а ние 

сме получавали и от различни общински администрации, 

включително от представители на политически партии и коалиции 

от съответната община за различни предложения, свързани с 

организацията по приемането на протоколите от секционните 

избирателни комисии. 

Предлагам ви да изпратим писмо до изпълнителния директор 

на Националното сдружение на общините в Република България и 

ние да изразим нашата благодарност за добрата организация на 

проведения съвместен дискусионен форум за обсъждане на въпроси, 

свързани с организационно-техническата подготовка на изборите. 

Разбира се, ние високо оценяваме ролята и мястото на общинските 

администрации, ръководени от секретарите на общините в частта 

относно организационно-техническата подготовка на изборите, а 

Централната избирателна комисия винаги е била насреща да сподели 

както своето виждане, така и да получи предложенията и въпросите 

от общините, в случая и от Националното сдружение на общините в 

Република България. 
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Да уверим Националното сдружение на общините в 

Република България, че поставените от тях въпроси и предложения 

ще бъдат обсъдени при приемането на съответните решения от 

Централната избирателна комисия, разбира се, да пожелаем на 

Националното сдружение на общините в Република България и на 

всички служители от общинските администрации ползотворна 

работа за успешно произвеждане на изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на писмото до Националното 

сдружение на общините в Република България. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги от главния секретар на 

Министерството на финансите  сме получили списъка от 

служителите от отдел „Контрол върху отпечатването на ценни 

книжа“ в Дирекция „Финансово управление на собствеността“ в 

Министерството на финансите. Списъкът е поименен.  

Докладвам ви го за сведение. 

Копие от него ще се намира в зала № 42 за справка. 

Това е във връзка с осъществяването на контрола при 

отпечатването на бюлетините от Печатницата на БНБ, съответно от 

„Демакс“ АД. 

Колеги, получаваме от отделните административни звена на 

Народното събрание в отговор на нашето писмо списък на 

служителите, които ще подпомагат работата на Централната 

избирателна комисия, с които следва да бъдат сключени и 

граждански договори. Посочват се и съответните функции, които ще 

изпълняват. 
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Знаете към датата на изборите и приемането на протоколите 

от районните избирателни комисии те ще ни предоставят и 

съответен график. 

В момента ви докладвам от сектор „Квестори“. 

Докладвам ви го за сведение и предлагам всички писма от 

звената да бъдат предоставени на Дирекция „Администрация“ за 

обобщена справка и предложение за проекти на договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Мисля, че няма други предложения. 

Да бъдат предоставени на Администрацията. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви заповед от 

областния управител на област София за определяне на зали за 

приемане и обработване на протоколите от СИК в изборите. За РИК 

23 и РИК 25 - зала „Арена армеец“; за РИК 24 – за СИК в жк „Гео 

Милев“. 

Докладвам ви ги за сведение. Ще се обособи папка, в която 

ще се събира аналогична информация и от другите области, ако 

получаваме такава. 

Колеги, докладвам ви, че сме получили от областния 

управител на Ловеч искане за увеличаване на тиража на бюлетините. 

За момента ви го докладвам за запознаване, за да може на 

работна група да се обсъдят всички постъпили предложения в срока, 

който Централната избирателна комисия указа в свое писмо, а 

именно 18 март 2021 г. След получаване на областните управители 

или от районните избирателни комисии ще направим заседание на 

работна група, за да може Централната избирателна комисия да 

приеме окончателното решение по тиража на бюлетините. 

Получаваме адресите за съхранение на бюлетините. В този 

смисъл тази справка се обобщава, а списъка за адресите на доставка 

се изготвя като такъв, за да може да се предостави въз основа на 

сключения договор с Печатницата на БНБ. 
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Мотивирано искане за увеличаване тиража на бюлетините 

сме получили от главния секретар на Областна администрация – 

Пловдив, за 16 и 17 Изборен район. 

Докладвам ви го за запознаване. 

Тези предложения за искане за увеличаване на тиража на 

бюлетините са с вх. № НС-05-35. 

От Администрацията на Министерския съвет сме получили 

информация, че писмото ни с коригираните тиражи на бюлетините 

за 10 изборни района са изпратени на областните управители. 

От община Аврен сме получили писмо във връзка с 

необходимостта от допълнителен брой бюлетини за общината до 

толкова, доколкото има голям брой подадени заявления за гласуване 

по настоящ адрес. Както каза и предния път, там има избиратели със 

сгрешени адреси. 

Това е на този етап.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме 

към точка седма “а“ от дневния ред. Заповядайте, госпожо 

Солакова. 

 

Точка 7а. Доклад относно назначаване на СИК. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия постъпи писмо с вх. № НС-15-65-2 от 8 март 

2021 г. В отговор на запитване от Районна избирателна комисия – 

Търговище, поискахме да ни бъдат предоставени необходимите 

документи, въз основа на които Централната избирателна комисия 

да може да се произнесе по назначаването на секционните 

избирателни комисии в община Търговище. 

Представени са придружителното писмо и предложенията за 

съставите на СИК в община Търговище. Предложенията на 

политическите сили, приложени към писмото, заедно с протокола от 

консултациите при кмета на община Търговище дават яснота за 

проведените консултации и това, че те са завършили при липса на 

съгласие, при което по реда на чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс са 

обсъдени от Районна избирателна комисия – Търговище.  
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Видно от Протокол № 4 от 1 март 2021 г. на районната 

избирателна комисия те са установили, че несъгласието е всъщност 

по отношението на пет ръководни позиции в секции на територията 

на община Търговище, а именно в секции № 17, 61, 65, 93 и 102. 

В три от тези секции не е определен поименно секретар на 

секционна избирателна комисия, а именно в секции № 17, 61 и 102. 

В секция № 65 има спор за длъжността „заместник-

председател“ между партия ВОЛА и коалиция „Обединени патриоти 

– НФСБ, „Атака“ и ВМРО“, а в СИК 0 93 спорът за длъжността 

председател е между партия ВОЛЯ и партия ДПС. 

По останалите позиции няма спор, не е имало спор и по време 

на консултациите. 

В Районната избирателна комисия са направили гласуване за 

позиция „председател“ като е било подложено на гласуване, на 

първо място, предложението за определяне на председател от партия 

ДПС. Прието е отхвърлително решение. Веднага след това 

районната избирателна комисия е приела второ отхвърлително 

решение, като е гласувала предложението за председател в 93-та 

секционна избирателна комисия да бъде назначено лицето, 

предложено от ВОЛЯ. 

При тези две отхвърлителни решения районната избирателна 

комисия е приела, че не са назначени секционните избирателни 

комисии и следва да изпрати цялата преписка на Централната 

избирателна комисия. 

Както ви казах, и на обсъждането на работна група, лично 

моето мнение е, че всички тези действия не е следвало да бъдат 

оформяни като решения с номер на районната избирателна комисия, 

тъй като те са част от подготовката по приемането на решение за 

назначаването на поименните състави на всички 104 секции в 

община Търговище, но независимо от този факт на нас РИК ни е 

предоставила документацията за назначаване на съставите на СИК. 

Предлагам ви Централната избирателна комисия да приеме 

решение за определяне на представителството по спорните позиции 

в петте секции и да върне с указание преписката на районната 
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избирателна комисия да ги назначи въз основа на направените 

предложения по време на консултациите от участвалите 

представители на политическите партии и коалиции.  

Предложението, което ви правя, е съобразено с Решение № 

16 на Районната избирателна комисия от 17 февруари 2021 г. То е за 

квотното разпределение както на ръководството, така и на членовете 

в отделните секции в община Търговище. 

Правя ви следното предложение: 

- В секция № 17 за секретар да бъде назначено предложеното  

лице партия ВОЛЯ. 

- В секция № 61 – по същия начин за секретар да бъде 

определен представител на партия ВОЛЯ. 

- В секция № 65 за заместник-председател да бъде назначен 

от „Обединени патриоти – НФСБ, „Атака“ и ВМРО“. 

- В секция № 93 за председател да бъде назначен 

представител на партия ДПС. 

- В секция № 102 за секретар да бъде назначен от партия 

ВОЛЯ. 

Както ви казах, преписката да се върне на РИК – Търговище, 

с указание да назначи поименните състави на СИК в община 

Търговище и да издаде удостоверение на назначените членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада, чухте и предложения проект на решение. 

Има ли желаещи за изказване? – не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков). 

 Решението е № 2232-НС. 

Преминаваме към точка девета от дневния ред. Заповядайте, 

госпожо Стефанова. 
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Точка 9. Доклад относно разяснителна кампания. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в моя  папка е публикуван проект за клип 5. Моля 

да се запознаете. (Запознаване с клипа.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Клипът ще бъде 

преработен във връзка с уточненията, които бяха направени. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, относно сключените 

договори за излъчване на клипчетата за разяснителна кампания сме 

получили седмичните отчети. С вх. № НС-25-1-8 е седмичния отчет 

за излъчванията на БТВ „Медия Груп“. Той е в папка от вчерашно 

заседание. С вх. № НС-25-71 сме получили седмичния отчет, 

придружен със сертификат за излъчванията от „Инвестор Медия 

Груп“. „Нова Броудкастинг Груп“ е представила междинния отчет за 

периода от 1 до 14 март 2021 с вх. № НС-25-11-3 от 15 март 2021 г., 

придружен със сертификат за излъчванията, както и междинния 

отчет на „Фокус – Нунти“ за периода от 4 март до 14 март 2021 г.  

Относно сключения договор с „Мелива“ ООД от 4 март 2021 

г. ни е изпратила първия седмичен междинен отчет за таргетираната 

реклама в социалните мрежи, заедно със скрийншотове и 

постигнатите гледания относно периода. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате ли друг 

доклад? 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Не. 

Преминаваме към точка десета от дневния ред. Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

 

Точка 10. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, уважаеми 

господин председател, докладвам вх. № НС-04-01-156 и вх. № НС-

04-01-31 от коалиция „БСП за България“ и съответно от 
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Министерството на външните работи ни уведомяват кои лица ще 

присъстват утре на консултациите, отново за осигуряване на достъп.  

Колеги, във вътрешната мрежа има една, както се разбрахме, 

обобщена таблица. Моля да се запознаете с нея. 

Знаете, припомням, от 12 март 2021 г. имаме протоколно 

решение да възприемем броя на членовете на СИК така, както са от 

ръководителите на ДКП-тата. 

Вчера ви докладвах предложенията за запознаване, като на 

мой доклад е разпределено и писмо от Министерството на външните 

работи. Работна група въз основа на предложенията на 

ръководителите на ДКП-та, а именно с вх. № НС-04-01-160 от 15 

март 2021 г., като са взели конкретните разпоредби на Изборния 

кодекс, както и възможността от Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение, възможността, която е дадена на 

Централната избирателна комисия по чл. 28, ал. 6. При спазване 

изискванията на нормативната уредба и съобразено с броя 

потенциални гласоподаватели, опита на членовете на СИК и 

предложенията на българските общности са направени тези 

предложения, се сочи, като тричленните състави на СИК извън 

страната са обосновани от предприетите противоепидемични мерки 

в съответната приемаща държава, усложнената епидемиологична 

обстановка в световен мащаб, трудността за намиране на кандидати 

за членове на СИК и след консултиране със заинтересовани лица и 

организации. 

Колеги, съобразно таблицата, знаете, броя държави е 69, броя 

на секциите е 465, като към момента в ЦИК са постъпили 

предложения за 9-членни състави да бъдат 15 броя, секции със 7-

членен състав – 92 броя, и 5-членни – 323, като в 35 секции да са по 

трима членове. 

Предлагам ви с протоколно решение да одобрим това да бъде 

и базата за провеждане на консултациите, които сме насрочили утре. 

Това беше, около което се обединихме при работните обсъждания. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Ганчева. 
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Има ли други предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, продължавам с вх. № НС-

22-470/1/ от 12 март 2021 г. Г.          Р.            К.           ни пита: 

„Здравейте, какво е заплащането по длъжности в СИК зад граница 

на 4 април 2021 г. и какво е допълнителното заплащане на 3 март 

2021 г. за обзавеждане на изборно помещение?“ 

Предлагам да отговорим като посочим съответния номер, с 

който са определени възнагражденията на СИК извън страната, 

включително мисля, че имаме изменение и допълнение, но това е 

решение със съответния номер. 

По втория въпрос предлагам да посочим, че допълнително 

заплащане за обзавеждане на изборно помещение не се дължи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване за изпращане на отговора. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще ви докладвам няколко 

аналогични доклада с входящи номера, като имам още предложения 

по тях. Те касаят граждани, които ни питат за конкретния адрес на 

изборна секция в място извън страната. 

Предлагам с протоколно решение да отговорим на тези писма 

с еднотипни отговори с посочване на линка към заповедта или на 

нашия сайт, или на сайта на Министерството на външните работи, 
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откъдето е виден адреса на тази секция. Това са писма с вх. № НС-

22-778, № НС-22-769, № НС-22-762 и № НС-22-763.  

Предлагам да ги гласуваме анблок. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. 

Има ли други предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване.  

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-22-802 

от 16 март 2021 г. господин И.       Б.      ни пише от името на 

господин Б. М.         , който е с постоянен адрес в Норвегия и член на 

избирателна комисия в открита от ЦИК секция в гр. Санкт Дефьор. 

Б.     М.        в момента е в България и изказва опасения, че няма да 

може да се прибере в Норвегия за 4 април 2021 г. за изборния ден 

заради ограничения, свързани с КОВИД. 

Той пише: „Въпросът ми към вас е: възможно ли е член на 

избирателна комисия да получи документ, който да облекчи 

влизането му в Норвегия?“ 

По така зададения въпрос едно лице ни пита за друго лице. 

Към момента все още нямаме назначени членове на секционна 

избирателна комисия, а и на мен лично не ми е известно да се 

предвижда документ. 

Предлагам да не отговаряме на това лице. 

Предлагам го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение? – Не виждам. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-22-608 от 

10 март 2021 г. госпожа Т.      В.        ни поставя въпрос, че се е 

опитала да подаде електронно заявление за гласуване извън 
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страната, „което действие бе завършено с успешна нотификация за 

успешна регистрация“. Не е получила допълнителна информация, 

нито потвърден имейл, който да гласи дали регистрацията е била 

успешна. Пита: „Това ли е правилния адрес?“. 

Считам, че следва да приемем това писмо за сведение, 

предвид че дамата има успешно подадено заявление, видно и е 

запозната с това. Още повече ние вече сме приключили кампанията 

за електронни заявления за гласуване извън страната. 

Това е моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение? – Не виждам. 

Остава за сведение. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, това са една поредица от 

писмата, които мисля, че вчера или онзи ден отложихме, но голяма 

част от тях касаят електронното заявление. Считам, че към 

настоящия момент, с оглед приключилия срок, с оглед на това, че 

вече има избирателни списъци за гласуване извън страната, по 

някакъв начин момента на отговор е приключил. 

Затова предлагам да останат за сведение. 

Колеги, с вх. № НС-23-65 от 15 март 2021 г. сме получили 

писмо – заявление от избиратели, предложени за членове на СИК в 

Дюселдорф и Вупертал – Германия.  

Колеги, тъй като е изпратено до Посолството и до 

Министерството на външните работи, предлагам да го приемем за 

сведение, защото се предполага, че те ще предприемат действия по 

компетентност. 

Докладвам вх. № НС-23-57 от 11 март 2021 г. Колеги, това е 

предложение от господин Димитър Иванов, което е входирано и до 

Работна група „Избори“ и до министъра на външните работи.  

Със задоволство се констатира, че голяма част от ДКП-тата 

подават незабавно до Министерството на външните работи 

получените предложения за местоположението на изборните секции, 

които се качват на техните страници и на сайта. 
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Обръщат внимание на становище на ЦИК във връзка с 

публикуване на трите имена на българските граждани, а именно, 

припомням становището във връзка с Регламента за защита на 

личните данни.  

Правят предложения. Казват, че мрежата на изборните 

доброволци разполага със стотици потенциални кандидатури за 

членове на СИК“. Искат да окажат пълна подкрепа. Очакват 

прозрачност и пълнота по отношение на всички налични данни и 

желаят да обърнат внимание, че поради изключително трудните 

условия на организирани избори очакват масови краткосрочни 

откази за участие в СИК на вече подадените кандидатури поради 

различни причини – здравословни, семейни и прочие.  

Убедени са, че „предизвикателството да се обезпечи кадрово 

провеждането на изборите с достатъчно и добре обучени членове на 

СИК извън страната може да преодолеем заедно със съвместни 

партньорски усилия“.  

В самото изложение се посочва и пример за улеснение на 

служителите на ДКП във връзка с кадровото обезпечаване на СИК. 

Предлагам го за сведение и взимане предвид при 

предстоящите действия по назначаване и обезпечаване съставите на 

секционните избирателни комисии при нужда. 

Докладвам вх. № НС-00-254, № НС-00-254/1/ и 

№ НС-00-254/2/ за сведение. 

Това са доказателства, че обобщените данни за лицата, които 

имат право да гласуват по чл. 16 от Изборния кодекс. След 

проверката са предадени на Министерството на външните работи за 

нуждите на съставянето на избирателните списъци извън страната. 

Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-22-662 от 10 март 2021 

г., в което госпожа Б.      пише: „В края на днешния ден за 

избирателна секция в кв. „Етербек“ – Брюксел, има подадени 

определен брой заявления“. В интернет не намира информация за 

адресите на избирателните секции. 
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Предлагам да й отговорим с писмо, с което да я насочим към 

нашия сайт и към сайта на Министерството на външните работи, 

където би могла с линк да открие адресите на секциите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на писмо.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

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

659 от 10 март 2021 г., с което госпожа Р.             ни сигнализира, че 

се е опитала да се запише по електронен път за гласуване на 4 март 

2021 г. Намира се в Германия. Сочи, че сайта е бил блокиран 

многократно и счита, че това е дискриминация за българите, които 

живеят в чужбина. Пита към кого може да подаде сигнал и да се 

оплаче. 

Ние нямаме данни да има блокиране на системата за 

електронно заявление за гласуване през интернет страницата на 

Централната избирателна комисия на 10 март 2021 г.  

Предлагам това писмо да остане за сведение, още повече, 

въпреки че не е подала заявление за гласуване, госпожа Р.             , 

както и всеки български гражданин може да упражни своето право 

на глас в удобно за тях място извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение? – Не виждам. 

Продължете, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Чрез Съпорт е дошло писмо на 10 

март 2021 г. от господин В.       С.       , който казва, че е подал 

електронно заявление, но в изборния ден ще бъде в България и пита 

как да си анулира заявлението. 
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Предлагам да отговорим на  господин Стоянов като го 

насочим Рубриката „Въпроси и отговори“, където ще може да 

намери отговор на въпроса си.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

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, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аналогичен на предходния ми 

доклад с вх. № НС-00-235 от 10 март 2021 г- д-р В.        поставя 

същия въпрос. Налага му се да пътува до България, обаче е подал 

заявление за гласуване за Щутгард. 

Предлагам отново да намери отговор на своя въпрос в 

Рубриката „Въпроси и отговори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване за изпращането на писмо с препращане към 

Рубриката „Въпроси и отговори“. 

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, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

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

681 от 10 март 2021 г., в което се поставят въпроси във връзка с 

електронното заявление за гласуване извън страната. Изписало се е 

съобщение, че изписва адрес, който е грешен от Национална база 

данни „Население“. Лицето иска да се регистрира, но този проблем 

му е попречил. 
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Предлагам да остане за сведение с оглед приключване на 

заявленията извън страната. Срокът беше до 9 март 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

други предложения? – Не виждам. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. № 

НС-22-660 от 10 март 2021 г. Лице сигнализира, че след като се е 

опитало да подаде заявление за гласуване извън страната е изписало 

подадено вече ЕГН. 

Предлагам да го изпратим за проверка и след това за анализ и 

евентуално предприемане на съответни действия. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. № 

НС-22-649 от 9 март 2021 г. Живее в Бремен, подал е онлайн 

заявление, но е изписало, че има грешка. Иска да й разясним къде е 

грешката. Не е посочено име. 

Предлагам да остане за сведение, предвид че системата 

изписва конкретното несъвпадение и системата вече е затворена. 

Господин Г.            ни пиша с вх. № НС-00-234 от 10 март 

2021 г., че ще гласува на предстоящите избори в Германия, но най-

вероятно обаче ще се прибере в родното си място. Пита как може да 

гласува и да си промени електронното заявление. 

Предлагам да насочим за отговор към Рубриката „Въпроси и 

отговори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване за препращането към Рубриката „Въпроси и отговори“.  

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, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги докладвам за сведение 

писма с вх. № НС-00-248 и № НС-00-241, че след извършена 

проверка лицата имат успешно подадени заявления, предвид че са в 

списъка на потвърдените заявления за гласуване извън страната. 
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Докладвам писмо с вх. № НС-22-640/1/ от 12 март 2021 г. 

Господин Г.                ни пита за адреса на избирателна секция в град 

в Германия. 

Предлагам да проверим дали за това място има формирана 

избирателна секция и след проверка да му посочим линка с адреса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, господин Юлиян Атанасов 

ни е поставил въпрос на 11 март 2021 г. с вх. № НС-22-712 като 

сочи, че на 3 март 2021 г. е подал молба. Предполагам, че молбата 

визира заявление за гласуване извън страната, като му е изписало, че 

не съответства с информация от Национална база данни. Няма 

представа какви са несъответствията, не може да получи обратен 

отговор и ни пише: „Моля да ме информирате каква допълнителна 

информация е необходима за регистрацията“. 

Крайният срок за подаване на заявления е 9 март 2021 г., 

въпросът е поставен на 11 март 2021 г. 

Предлагам да остане за сведение. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-00-182 от 5 март 

2021 г. Чрез Съпорт ни е препратен въпрос за Копенхаген. Знаете, 

там имаше проблем за не разкриване на друга секция. В крайна 

сметка ние обявихме място под условие. 

Предлагам да остане за сведение с оглед решението, което 

сме приели. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-22-679 от 10 март 

2021 г., в което госпожа А.      Д.      В.                 ни пише: „Тъй като 

не бях уведомена за публикуването на тази лична информация – 
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сочи списъка за потвърдените заявления, настоява незабавно да й 

бъде махнато името относно защита на физическите лица във връзка 

с обработени лични данни. 

Предлагам да й отговорим в смисъла на съобщението, което е 

публикувано на нашата интернет страница, затова че Централната 

избирателна комисия, въз основа на задължението си по чл. 17 от 

Изборния кодекс публикува списъка на потвърдените лица и при 

спазване регламента със съответния номер.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване на предложението за гласуване за изпращането на 

отговор. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

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

682 от 10 март 2021 г. Лицето е пропуснало срока за записване за 

гласуване извън страната, в случая Белгия – Брюксел, и пита: „Ще 

мога ли да се присъединя към гласуващите, без да съм записана? 

Какво е нужно да направя?“ Пише, че ще следи за нашия отговор. 

Предлагам да й отговорим със стандартния отговор, който се 

намира в Рубриката „Въпроси и отговори“ под съответния номер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожа М.         И.          ни пише: 

„Бихте ли публикували на възможно най-много сайтове като ЦИК, 
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Министерството на външните работи, консулства в Германия, 

точните адреси на секциите в Германия по провинции и градове?“ и 

т.н. 

Предлагам да й посочим линковете на нашата страница и на 

страницата на Министерството на външните работи и да й изпратим 

такова писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

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

694 от 11 март 2021 г. Ю.          и Ф.        Ф.            са си посочили 

личните данни на 11 март 2021 г. и желаят да гласуват в тукашното 

посолство. Искат да ги уведомим какви мерки да предприемат. 

Предлагам да им изпратим писмо, с което да ги насочим към 

Рубриката „Въпроси и отговори“, където ще намерят отговор на 

въпроса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението за отговор с препращане към Рубриката „Въпроси и 

отговори“. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-00-243 от 11 

март 2021 г., отново с въпрос. Лицето се е регистрирало да гласува в 



 43 

Германия, но на 4 април 2021 г. ще лети за България, както и да 

гласува. 

Предлагам да отговорим като го насочим към Рубриката 

„Въпроси и отговори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

Процедура по гласуване за отговор, който да препратим към 

Рубриката „Въпроси и отговори“. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Господин Б.            Н.               с вх. 

№ НС-22-674 от 10 март 2021 г. ни пита: „Имам сериозно желание 

да гласувам, но не съм разбрал за срока 9 март 2021 г., който е 

изтекъл“. Прилага сканирано копие от заявлението си за гласуване, 

което е попълнил. 

Колеги, предлагам да го насочим към Рубриката „Въпроси и 

отговори“, за да намери отговор на въпроса си как да упражни 

правото си на глас, въпреки че срока е изтекъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви писмо с вх. НС 22-

744 от 12 март 2021 г. господин Х.              Г.             сочи, че са 

подали 60 заявления на хартия в Българското посолство в Берлин за 

секция Берлин – Шпандау. „Посолството записа тези данни в 

тяхната избирателна секция, въпреки че ясно пише за кой район 
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става въпрос. Допълнително онлайн са 32 души. Има достатъчно 

избиратели, както и за членове на комисии. Това не е правилно и не 

се отнема неправомерно правото да гласуваме. Ако си направи труда 

Българското посолство, ще знаят, че в нашия район има над 2500 

души, които биха гласували тук. Моля това да се промени и да се 

запишат реалните числа за Шпандау – Берлин.“ 

Колеги, първоначално си мислех да го изпратим на 

Министерството на външните работи, но считам, че към настоящия 

момент, тъй като са отчетени, взети са предвид, имаше множество 

предложения, както сме изпратили обобщените данни, поради това 

ви го предлагам за сведение, ако няма други предложения. 

Колеги, докладвам ви за сведение постъпило становище на 

Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-134 от 11 

март 2021 г. във връзка с питане на господин П            . Това е във 

връзка с наш изходящ номер относно статута на остров Ман. В 

конкретния случай следва да се има предвид специфичния статут на 

политическа зависимост на Британската корона на острова, а именно 

коронно владение на Великобритания със специфичен статут на 

политическа зависимост. 

Предлагам ви това становище за сведение. 

Колеги, с вх. № НС-12/1/ от 11 март 2021 г. в Централната 

избирателна комисия, както и в Посолството ни в Кралство Дания, 

така и до мрежата на доброволците, както и до Работна група 

„Избори“ е изпратено предложение за секции в Копенхаген. С оглед 

момента на приемането на решението и че въпреки всичко ние 

обявихме Норебро, мисля като още една секция в Копенхаген, го 

докладвам за сведение. Не предлагам препращане. 

Имам още малко, но ще помоля да продължа след обяд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да се качи решението за 

определяне на местата и броя на секциите в Секция „Решения на 

гласуване извън чужбина“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това беше едното нещо, за което поисках 

думата в тази точка и го споделих с колегата Чаушев, който отговаря 

за интернет страницата, но той направи това предложение. Считам, 

че това решение трябва да се качи незабавно, което в момента е най-

важното, по-важно от другите две. 

Другото нещо, имам свързан доклад с въпрос, който е от лице 

М.          П.      . Те са от чужбина. Миналата седмица си подадоха 

документите за гласуване в чужбина и в последния ден – за 

регистрация, но не получил никаква обратна връзка. Иска да пита 

дали е регистриран и ще получи ли някаква информация къде и как 

да гласува. 

Преди малко го обсъдихме за сведение, но предлагам да му 

отговорим накратко, че трябва да провери в списъка с потвърдени 

заявления, който може да намери на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия в Рубриката „Гласуване извън 

страната“, в Подрубрика „Потвърдени заявления“ и да му кажем, че 

дори и да не му е потвърдено ще може да гласува в удобна за него 

секция, която е открита. 

Предлагам такъв отговор. Другият вариант е да остане за 

сведение, тъй като преди малко имаше сходно писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението за отговор от страна на колегата Ивков. 

Процедура по гласуване.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

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



 46 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 

(Александър Андреев и Йорданка Ганчева). 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Третото в тази точка може да остане за 

размисъл и да го обсъдим след евентуална почивка. 

Наред с другите лица – нашите общности вероятно си 

комуникират, с едно лице поне три пъти съм разговарял, господин 

О.    от Розенхайм ме сезира за това, че въпреки че съм го уведомил, 

че при разрешение на държавата и при над 60 заявления ще бъде 

разкрита секция, такава не е разкрита. Пита ме ние ли взимаме 

решението или Министерството на външните работи?  

Според мен абсолютно резонно е неговото недоволство. В 

Мюнхен има секции, но се образуват големи опашки. Градчето се 

намира между Мюнхен и Залцбург. При това положение много хора 

от Австрия ще ходят да гласуват в Германия поради по-строгите 

мерки в Австрия, които се вземат. Заявленията са налице. 

Тук случая с Глазгоу не е релевантен, където също считах и 

бях абсолютно сигурен, че следва да бъде открита секция, но хайде, 

да речем, там има ограничение 35, беше ми обяснено, че могат да 

пътуват до Единбург. Тук също е 70 км и около час е пътя до 

Мюнхен, но според лицето много хора ще бъдат лишени от правото 

си на глас, защото чакат на опашки, по това време се изсипват 

дъждове и много хора ще се откажат от пътуването до Мюнхен. А 

обратното, ако би била разкрита секция в Розенхайм, биха могли да 

се възползват и много хора, които са от Залцбург, Инсбрук, изобщо 

пограничните градове с Австрия.  

Продължавам да считам, че тези детайли изобщо не са добре 

разгледани в много случаи от Министерството на външните работи. 

Считам, че ние на сляпо приехме тяхното разпределение и считам, 

че бихме могли да изменим наше решение и правя предложение за 

разкриване на секция в Розенхайм.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагате да 

бъде разкрита допълнителна секция, тоест да промените решението? 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Да. Имаме разрешение от германската 

държава, нямаме ограничение на секциите там. Най-близкия град е 

Мюнхен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега, по 

същество това е предложение за изменение на нашето решение с 

добавянето на тази секция. 

Процедура по гласуване. 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч 

Солаков и Цветанка Георгиева); против – 10 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня Цанева. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах „против“ така 

направеното предложение, защото считам, че предложението в 

конкретния случай не беше мотивирано, за да видим – на мен лично 

като докладчик по решението, чието изменение се искаше с това 

протоколно решение, не се сещам към момента за градчето 

Розенхайм, но мисля, че за Германия получихме поне около 20 или 

30 грами, включително проведохме и работни срещи. Там са 

разкрити около 69 секции, ако не ме лъже паметта, като знаете, че 

Федерална република Германия в една спокойна обстановка, не 

пандемична, има специални рестрикции.  

В конкретния случай за Германия се иска и предоставяне на 

помещение, за да може да бъде разкрита секцията. Мисля, че когато 

приемахме нашето решение, имаше места, за които предвид, че има 

определен брой заявления, които са достатъчни за откриване на 

секция, но поради това, че няма как да се предостави и не е 

предоставено помещение и не може да започне разрешителната 

процедура, която е условие от страна на Германия, ние също не 

разкрихме. Така че считам, че дори и да имаше основание да бъде 

направено това предложение, то безпрецедентно ние гласуваме с 

протоколно решение да изменим наше решение. 
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Първоначално докладчикът каза, че може и след работно 

обсъждане. Не виждам кое налагаше веднага, набързо да се взима 

такова едно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Имате ли друг доклад в тази точка, господин Ивков? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, с това 

прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия, което 

ще продължи след обяд в 15,00 часа. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия. Госпожо Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин председател, моля за 

включване в точка в дневния ред за промени за заместване на член 

на РИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще е точка 

7б. Замени в съставите на РИК.  

Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Господин председател, моля да бъде 

включена точка Допълнение на Решение 2134 на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включва се 

точка: Допълнение на Решение на ЦИК.  

Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако може и мен да включите в точката за 

промени в РИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, в точка 

12 ще Ви впиша.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Може да ме включите в точка 12 

„Доклади по дела, жалби и сигнали“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Господин Николов.  
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Също в точка „Жалби“ ако може да 

ме включите? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Други желаещи? Господин Джеров.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: В точката за наблюдатели.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В точката за 

наблюдатели, то е решение за регистрация на наблюдатели 

поправката? Добре, ще Ви дам думата в точката за наблюдатели. 

Процедура по гласуване на новите точки, а именно: „Замени 

в съставите на РИК“ и „Допълване на Решение на Централната 

избирателна комисия“.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Минаваме към точката Регистрация на наблюдатели. 

Господин Джеров, заповядайте. 

 

Точка 3. Регистрация на наблюдатели. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви проект за решение. В моята папка 

от днес може да се запознаете със съдържанието му под номер 4753. 

Уважаеми колеги, постъпило е заявление с вх. № 13 от 15 

март 2021 г. от Сдружение „Нова алтернатива“, подписано е от 

господин Димчо Веселинов чрез упълномощения представител 

госпожа К.       Н.        за участие с наблюдатели в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г.  

Колеги, към заявлението съответно са приложени 

пълномощно от господин Веселинов, също така пълномощно от 

господин Димчо Веселинов, представляващ сдружението, 

декларации по образец, както следва, списък с имената и единния 

граждански номер на упълномощените от сдружението лица, които 

да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за 
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народни представители на 4 април тази година. От разпечатката от 

Агенция по вписванията в търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел е видно, че то е определено за 

извършване на дейност в обществена полза. 

Централната избирателна комисия приема, че е спазено 

изискването на точка 1 от раздел Първи на Решение № 2117-НС от 

11 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия, което се 

установява от изречението от Агенцията по вписванията за 

сдружението. „На 16 март 2021 г. в Централната избирателна 

комисия е получено по електронната поща писмо от 

„Информационно обслужване“ за извършена проверка на лицата, 

предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение 

„Нова алтернатива“. От проверката е видно, че лицата отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс. 

С оглед на горното, като взе предвид всички изискуеми 

документи, и на база на правните основания, които са посочени, ви 

предлагам, колеги, да вземем решение, с което да регистрираме 

сдружение „Нова алтернатива“ за участие с наблюдатели в изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г. като българска 

неправителствена организация, съответно регистрира като 

наблюдатели 11 упълномощени представители на сдружението 

„Нова алтернатива“, така, както следва… - изброените имена със 

съответните ЕГН-та. Регистрираните наблюдатели да бъдат вписани 

в регистъра за публикуване, като на същия бъдат издадени 

удостоверения. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.  

Това е проектът ми за решение, колеги. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на господин Джеров за регистрация на сдружение 

„Нова алтернатива“. Има ли други партия? Ако няма, моля, 

процедура по гласуване.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Джеров, след малко ще Ви дам номера на 

решението. 

Имате ли друг доклад в тази точка? Заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстващ.  

Уважаеми колеги, постъпило е заявление с вх. № 9-1 от 15 

март 2021 г. от сдружение „РОДОПСКО СЪРЦЕ“ от господин 

Кехайов, който представлява сдружението, което е регистрирано с 

Решение на Централната избирателна комисия под № 2186 от 9 март 

2021 г. като българска неправителствена организация за участие в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Към заявлението са приложени съответното пълномощно от 

господин Кехайов, представляващ сдружението, в полза на 30 лица, 

представител на сдружението „РОДОПСКО СЪРЦЕ“. Декларациите 

по образец така, както са утвърдени, списък с имената и единния 

граждански номер на изрично упълномощените от сдружението 

лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната. 

В заявлението в списъка на упълномощените лица са 

предложени за регистрация като наблюдатели 30 лица. На 16 март 

2021 г. в Централната избирателна комисия е получено по 

електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ за 

извършената проверка на лицата. От същата е видно, че от 

кандидатите за регистрацията 29 от лицата отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс, а за едно лице са установени 

несъответствия, а за едно лице са установени несъответствия.  

На база на горното и на съответните правни основания ви 

предлагам да вземем решение, с което да регистриране като 

наблюдатели 29 упълномощени представители от сдружението 

„Родопско сърце“ така, както следва… - описаните лица в списък, 
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със съответните ЕГН-та, - като регистрираните наблюдатели да 

бъдат вписани в публичния регистър и им бъдат издадени 

удостоверения и съответно решението подлежи на обжалване пред 

Върховен административен съд чрез Централната избирателна 

комисия в тридневен срок от обявяването му.  

Това е проектът ми за решение, колеги. 

Намира се в моя папка от днес под № 45-74. Моля да го 

погледнете и ако нямате предложения и възражения, да гласуваме 

решението. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги 

чухте доклада на господин Джеров. Има ли въпроси? Ако няма, 

колеги, моля, процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Първото Ви 

решение, господин Джеров, Ви е 2233-НС, а това е 2234.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател. 

Колеги, предлаган на вниманието ви още едно решение за поправка 

на техническа грешка в Решение № 2230 от 16 март 2021 г. 

Колеги след служебна проверка Централната избирателна 

комисия от Централната избирателна комисия е установено, че с 

Решение 2130 от 16 март 2021 г. има допусната техническа грешка в 

частта на изписването на бащиното име на наблюдател от 

сдружението „Федерация на независимите студентски дружества“. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, ви 

предлагам, колеги, да вземем решение, с което да допуснем 

поправка на техническата грешка в Решение № 2230-НС от 16 март 

2021 г., както следва: Името на регистрирания наблюдател вместо 

Георги Румен Янков, със съответното ЕГН, да се чете Георги 

Руменов Янков, със същото ЕГН, разбира се, като наблюдателят да 
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се впише в публичния регистър и да му бъде издадено 

удостоверение. 

Това е проектът ми за решение за поправка на техническа 

грешка, колеги.  

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложения проект. Има ли други предложения? Не виждам. 

Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 2235. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви. Нямам повече доклади 

в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Минаваме към точка Замени в съставите на районните 

избирателни комисии. Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, постъпило е искане с вх. № НС-11-33 от 16 

март от Катя Атанасова Георгиева, пълномощник на коалиция „БСП 

за България“ за временно заместване на член на Районната 

избирателна комисия в 31-и изборен район – Ямболски, по реда на 

чл. 67, ал. 2 от Кодекса. 

Към искането са приложени: декларация от Владимир 

Георгиев Стоев, член на районната избирателна комисия, за 

невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване като 

член на РИК.  

Приложено е копие от декларацията по . 60, ал. 3 и копие от 

дипломата. Само за уточнение: лицето, което ще предложим за 

назначаване временно, е от резервите и декларацията в  оригинал се 

намира при нас, както казах, и копие от дипломата. Приложено е 
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изследване от лаборатория, както и пълномощно от госпожа Нинова 

като представляващ коалицията в полза на Катя Георгиева. 

Налице са изискванията на Кодекса, поради което, колеги, ви 

предлагам да назначим за член на РИК в 31-ви изборен район – 

Ямболски Елена Димитрова Иванова-Георгиева със съответното 

ЕГН до завръщането на Владимир Георгиев Стоев, съответно на 

назначения член за временно заместване да бъде издадено 

удостоверение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Има ли други предложения? Ако няма, процедура 

по гласуване.  

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

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

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

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

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

няма. 

Номерът на решението е 2236-НС. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Нямам друг доклад в 

тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е предложение с вх. № НС-10-

115 от 16 март от Тодор Тодоров, пълномощник на политическа 

партия ГЕРБ за временно заместване на председател и член на РИК в 

20-и изборен район – Силистренски, по реда на чл. 67, ал. 2 от 

Изборния кодекс, тоест поради заболяване.  

Към предложението са приложени декларация и копие от 

дипломата на Николета Ивелинова Тодорова, както и пълномощно 

от Бойко Борисов, председател на партията в полза Тодор Тодоров.  

За тази комисия се предлага в момента член на РИК да стане 

председател, а на негово място да бъде временно назначен друг 

член. 
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Поради изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, във 

връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс, предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе следното решение:  

Назначава за председател на РИК в 20-и изборен район – 

Силистренски Ивелина Николова Петрова, със съответното ЕГН, до 

завръщането на титуляра, председател Марияна Борисова Чобанова.  

Назначава за член на РИК в 20- изборен район Николета 

Ивелинова Тодорова, със съответното ЕГН, до завръщането на 

Ивелина Николова Петрова.  

На назначените председател и член за временно заместване 

да се издаде удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд.  

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, Мария Бойкинова, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

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

няма. 

Номерът на решението е 2237. 

Минаваме към: Допълнение на Решение на Централната 

избирателна комисия. Госпожо Солакова, заповядайте.  

 

Точка … Допълване на Решение на Централната избирателна 

комисия. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

искане от областния управител на област Шумен Централната 

избирателна комисия да изрази становище по прилагането на 

Решение 2134 от 25 февруари 2021 г. в частта относно изискването 

не по-късно от 3 дни преди изборния ден областният управител и 

областната администрация съвместно с РИК да предадат 

бюлетините на представители на общинската администрация. 
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Те ни поставят въпроса за произнасяне дотолкова, доколкото 

от практиката имат представа, за да не се затруднява работата на 

органите на МВР по осигуряване на допълнителни постове за охрана 

на помещенията в общините и изразени предпочитания от страна на 

общинските администрации бюлетините да се предоставят в деня 

преди изборите. Разгледахме този въпрос и на работна група.  

Предлагам да приемем решение, с което да допълним 

решение 2134 в частта по точка 21, като създадем едно ново 

изречение, че този срок не се прилага, когато от кмета на 

съответната община постъпи писмено искане за получаване на 

бюлетините в друг срок след доставката на бюлетините – „след 

доставката им“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на госпожа Солакова. Виждате проекта на 

решение във вътрешната мрежа в нейната папка. Има ли 

предложения или допълнения към текста на предложения проект за 

допълване на Решение 2134. Не виждам. Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 2238-НС. 

Минаваме към Доклад относно машинното гласуване във 

връзка с подготвеното писмо. Госпожа Йосифова. 

 

Точка 8. Доклад относно машинно гласуване.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка можете 

да видите писмо до изпълнителя „Сиела Норма“ АД с проектен 

номер 59-92, във връзка с брифинга, който ще се проведе в 

четвъртък, 18 март от 14 часа в сградата на Народното събрание. 
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Описала съм какво следва да ни предоставят като заредени 

две специализирани устройства за машинно гласуване. Моля да се 

запознаете с него.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване.  

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

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, минаваме към следващите точки от дневния ред. 

Минаваме към точка 11. Проект на писмо до агенцията. Господин 

Димитров, заповядайте.  

 

Точка 11. Проект на писмо до агенция за извършване на 

проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председателят. 

В моите папки има текст на едно кратко писмо до агенцията, 

на която ще пишем второ писмо, освен че сме взели решение за 

регистриране. Необходимостта от второ писмо произтича от това, че 

при издаване на удостоверенията е установено несъответствие, което 

при първото писмо не е било забелязано. Текстът на писмото 

представя този факт и завършва с: „… за да бъде издадено 

удостоверение, е необходимо да се отстрани несъответствието“. 

Прилагаме разпечатка, както обичайно, от проверката и каква е 

грешката. Писмото е в папката ми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

писмото във вътрешната мрежа в папката на колегата Димитров. 

Има ли други предложения? Ако не, процедура по гласуване 

изпращането на писмото.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 
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Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Имате ли друг доклад в тази точка?  

Минаваме към точка 12. Колегата Иванова.  

 

Точка 12. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигнал с вх. 

№ НС-10-113 от 15 март, подписана от председателя на политически 

партия АБВ господин Румен Петков.  

В сигнала господин Петков уведомява ЦИК, че във връзка с 

предизборната кампания след гласуване със Столична община на 11 

март политическа партия АБВ е поставила агитационна шатра в гр. 

София в кв. Овча купел на бул. Монтевидео 98. На 13 март са 

констатирали, че тя е разрязана и съсипана. Партията определя тази 

хулиганска проява като престъпление срещу нея, стореното деяние е 

знак, че „живеем в отровена среда“. Разбира се, от партията са 

направили необходимото и са сигнализирали 06 Районно 

управление, в чийто район се намира съоръжението.  

Молбата към ЦИК е да се знае в какви условия се провежда 

предизборната кампания, посегателството срещу партия АБВ трябва 

да стигне до широката общественост. 

Колеги дотолкова, доколкото се касае за деяние, за което от 

страна на политическата партия са уведомили съответните 

компетентни органи, в случая 06 Районно управление.  

Аз ще ви предложа и предвид искането на господин Петков, 

представляващ партията, ще ви предложа този сигнал да остане за 

сведение. В противен случай ако се касаеше за нарушение на 

предизборната кампания, щях да ви предложа да го препратим по 

компетентност до 25-а районната избирателна комисия, на чиято 

територия се е осъществило това деяние. Но самите те твърдят, че се 
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касае за престъпление и са уведомили съответните компетентни 

органи. За това ви го докладвам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други 

предложения? Не виждам. Остава за сведение.  

Госпожо Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в моя папка, 

вх. № НС-22-770 от 15 март – това е жалба от Т.      М.       М.         , 

архитект, която е адресирана до кмета на район Студентски и се 

изпраща копие до Централна избирателна комисия, копие до 

Столична община и до партия „Републиканци за България“.  

Става въпрос за това, че на 13 март политическа партия 

„Републиканци за България“ са залепили предизборни плакати върху 

фасадата на сграда – частен имот, притежание на господин М.          . 

Фасадата е изработена, пише той, от еталбонд и премахването на 

тези плакати с лепило прави невъзможно възстановяването на 

фасадата без оставяне на следи. Той се е обърнал към 07 Районно 

управление на МВР и съответно е поискал от кмета на район 

Студентски съдействие за отстраняване на плакатите и 

възстановяване на фасадата с нов еталбонд за сметка на партия 

„Републиканци за България“.  

Предвид на това, че жалбата към Централната избирателна 

комисия е в копие, докладвам я за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение, освен това, да остане за сведение, още повече че 

същото е изпратено и до кмета на съответния район? Има ли други 

предложения? Господин Ивков, заповядайте.   

ИВАЙЛО ИВКОВ: Пратена е жалба до ЦИК. Съгласно най-

новата практика ние имаме възможности и за сведение в някои 

много редки случаи, когато не е подписана, няма данни за лицето, 

няма данни и за нарушение, но като цяло ние разглеждаме или 

оставяме без разглеждане, ако е извън компетентността на ЦИК, или 

взимаме решение, макар и протоколно за това, че не установяваме 

нарушение.  
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Считам, че трябва да се предложи едно от тези неща, а не за 

сведение. Какво значи жалба, пък макар и в копие, за сведение? Ако 

не ви харесва, че не е подписана, да дадем на лицето срок, в който да 

изпрати в оригинал жалбата.  

Има жалба, има лице, има телефонен номер, адрес и данни за 

извършено нарушение от „Републиканци за България“ на частен 

имот без позволението на собственика. Налепили и намацали. За мен 

тук има данни за нарушение на чл. 183, ал. 3 в Изборния кодекс. Но 

ако приемем, че няма нарушение или чу трябва да уведомим само да 

се премахне, бих се съобразил с докладчика, но не и за сведение. В 

никакъв случай не за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вашето 

предложение е да установим нарушение.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Моето предложение е да установим 

нарушение, да установим, че няма нарушение, да оставим без 

разглеждане, или да дадем на лицето срок да поправи пороците, ако 

докладчикът твърди, че има такива пороци. Няма да подкрепя да е за 

сведение. Трябва ли да направя формално предложение сега, без да 

съм запознат? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Разбира се, 

защото формалното предложение на госпожа Георгиева е да остане 

за сведение. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам да дадем на лицето, с оглед 

казаното извън микрофон, тридневен срок да изпрати жалбата в 

оригинал и да поясни желае ли Централната избирателна комисия да 

се произнесе за извършено нарушение по Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Ивков. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин председателят.  

Уважаеми колеги, изслушах доклада на колегата Георгиева. 

Погледнах и жалбата. Жалбата е адресирана до господин Петко 

Горанов, кмет на район Студентски – Столична община, като е 

приложено копие до ЦИК, копие до Столична община, копие до 

„Републиканци за България“.  
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В текста на жалбата лицето жалбоподател, така както е 

посочено, Т.       М.           М.    , желае премахване на плакатите, 

залепени с лепило, тъй като самото премахване е невъзможно 

възстановяване на фасадата без оставяне на следи, тоест, лицето 

желае да се възстанови предишното положение от преди залепването 

на плакатите. Наистина, ние не знаем дали става въпрос за част от 

сграда, така е твърдението в жалбата. Но считам, че господин арх. Т.      

М.       М.           правилно е насочил жалбата си към кмета на район 

Студентски – Столична община, както посочва в жалбата, че е 

уведомен и началника на 07 Районно управление на СДВР и е 

съставен протокол от служителите на 07 Районно управление на 

СДВР, доколкото се разбира от жалбата.  

Отново искам да кажа, че както във вчерашния ден или онзи 

ден, ако не се лъжа, имаше случай неидентичен, подобен с плакати 

на една политическа партия, върху номера на която бяха залепени 

рекламни материали на фирма за кредити, които Централната 

избирателна комисия установи, че не знаем и не може категорично 

да посочим дали самата фирма за кредити е залепила тези свои 

рекламни материали върху плакатите, за да наложим евентуално 

нарушение на извършителя.  

В настоящия случай също не можем да установим по 

безспорен начин кой е нарушителят, тоест кой е залепил плакатите 

върху въпросната фасада и по този начин е компрометирал в 

известна степен фасадата така, както е посочена в жалбата.  

Така че към настоящия случай, така както е посочено в 

самата жалба, считам, че правилно колегата Георгиева изрази 

становище същото да остане за сведение към настоящия момент. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Баханов.  

Други желаещи за изказване?  

Колеги, процедура по гласуване предложението на господин 

Ивков.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 4 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов); против – 10 

(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева и Цветанка 

Георгиева) . 

Имате ли друг доклад?  

Минаваме към колегата Бойкинова.  

Преди колегата Бойкинова – колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам, след като не искате да 

продължим, в случая да изясним ситуацията, да изпратим писмо до 

кмета на Столична община, в което да му укажем, на основание чл. 

186, ал. 1, доколкото е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от 

Изборния кодекс, видно от представените материали, да укажем на 

кмета да предприеме необходимите действия по премахване на 

въпросните агитационни материали.  

Всички виждате, че има агитационни материали, всички 

виждате, че са залепени. Не съм привърженик на писане на 

безсмислени решения, които падат в съда поради нашата практика и 

пълното бездействие на група „Жалби и сигнали“, но поне можем 

оперативни действия да предприемем, за да спрат безобразията на 

някои политически играчи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Аз като докладчик приемам 

предложението на господин Ивков да изпратим писмо до кмета и да 

изискаме да ни информира за предприетите действия по подадената 

към него жалба.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

съгласен ли сте с предложеното писмо? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, само да не е за сведение, съм съгласен 

с всичко. Нещо да направим да махнат материалите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, колеги, 

подлагам на гласуване предложението на колегата Георгиева.  
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 3 (Александър Андреев, 

Георги Баханов и Мирослав Джеров). 

Имате ли друг доклад?  

Колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви пет 

молби чрез постъпили по електронната поща на Централната 

избирателна комисия до Върховния административен съд за 

присъединяване към оспорваното Решение на Централната 

избирателна комисия № 2212-НС от 12.03.2021 г. относно 

определяне на местата в държавите, в които ще се образуват 

избирателни секции извън страната и броя на избирателните секции 

във всяко място.  

Молбите са във вътрешната мрежа. Те са от Р.          Н.           

К.      , от С.        С.           А.          , Д.           Д.            Т.         и              

К.      К.         К.           и петата – от Р.           Г.           Н.          . Те са 

комплектувани с основните жалби по оспорване на решението на 

Централната избирателна комисия и са изпратени във Върховния 

административен съд.  

Междувременно ви докладвам, че вече има образувани две 

дела. Насрочени са за утре.  

Едното дело е № 3037/2021 г. срещу Решение на Централната 

избирателна комисия 2212-НС. То е от жалбата на госпожа С.          , 

която обжалва и всъщност е фактически отказ за образуване на 

избирателна секция в гр. Крю, Великобритания. Насрочено е утре за 

13 часа. 

Второто дело е също насрочено за утре. То е № 3036 и е по 

жалба на Г.         И.        , която обжалва фактически отказ за 

образуване на избирателна секция в място Глазгоу.  

Колеги, предлагам да осъществя процесуалното 

представителство за двете дела, насрочени за утре от 13 часа.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

решението да има процесуално представителство. Процедура по 

гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева); против – 2 (Георги Баханов и Ивайло Ивков). 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

Решение на Административен съд, София-град по административно 

дело 7892 от 2020 г., с което се отхвърля искът, предявен от Мартин 

Димитров Димитров и Петър Славов срещу Централната 

избирателна комисия за отмяна на бездействието и във връзка с 

въвеждане на машинното гласуване и задължаването е да го проведе 

в най-кратки срокове.  

Осъжда се Мартин Димитров и Петър Славов да заплатят на 

Централната избирателна комисия разноски в размер на 100 лв. 

Решението подлежи на обжалване.  

Докладвам и писмо от Районна избирателна комисия 24 – 

София, с която ни е изпратил протокол от проведено заседание в 

Административен съд – София-град, с което се оспорва решение на 

Районна избирателна комисия, потвърдено с Решение 2178 на 

Централната избирателна комисия. то касае отказ за регистрация на 

независим кандидат и съгласно това определение е допусната 

експертиза със задача да даде заключение за съвпадение на 

резултатите от проверката, отразени в протокола на ТЗ „ГРАО“ и 

съответно с представените списъци. Делото е отложено за 22.03.2021 

г. Докладвам ви го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате ли други 

доклади?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, на 9 март ви бях 

докладвала писмо от СЕМ за преценка по компетентност относно 

нарушение на Изборния кодекс за излъчени платени аудио-визуални 
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форми на агитация в телевизионна програма „СКАТ“ от доставчика 

на медийни услуги „СКАТ“ за това, че в излъчените аудио-визуални 

материали не е имало съобщение за платен материал, съгласно чл. 

179 от Изборния кодекс, както и без да се съдържа информация, че 

купуването и продаването на гласове е престъпление и с наличие на 

кадри. 

Докладвах ви подробно сигнала, както и изгледах 

приложените клипове в DVD. Само ви припомням, че в тях се 

излъчваха къдри от оградата на границата с Валери Симеонов, 

изказването му срещу картелите и за пенсиите. В тези репортажи 

имаше и изказвания на други депутати, съответно кадри от 

Народното събрание.  

Въпреки моето мнение, че не са агитационни материали, ние 

все пак решихме да изпратим писмо до управителя на „СКАТ“, с 

който да ни предостави договора за платена агитация с коалиция 

„Патриотична коалиция - ВОЛЯ и НФСБ“. Те не са ни изпратили 

договора, който е сключен между коалицията и „СКАТ“ ООД, 

предмет на който е отразяването на предизборната кампания на 

коалицията, откриването и закриването на кампанията, митинги, 

пресконференции, съобщения за проведени предстоящи срещи и 

прояви, съгласно медия план. В писмо от управителя на „СКАТ“ 

ООД, в което се казва, че на 03.05.2021 г. в програмата на телевизия 

СКАТ не са излъчени никакви платени аудио-визуални форми на 

агитация, тоест те не са платени, поради което не е необходимо да се 

спазва изискването на чл. 179 от Изборния кодекс. Както ви казах, те 

са репортажи, а не агитационни материали. В тях няма номер на 

коалиция, на кандидат, преференции, призив за подкрепа или 

неподкрепа. Поради това ви предлагам с протоколно решение да не 

установим нарушение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Колега Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако мотивът е това, че не са агитационни 

материали, защото са телевизионни интервюта, съм категорично 

несъгласен. За мен е важно съдържанието, дали съдържа призив за 
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подкрепа/неподкрепа и не съм на това становище, а на диаметрално 

противоположното, че може в интервюта и в телевизионни 

предавания да бъде извършено нарушение, особено по време на 

предизборната кампания, в зависимост от съдържанието на 

изявленията. Така че просто няма да подкрепя решението и се 

отграничавам от този начин на трактовка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не правите 

друго предложение? 

Процедура по гласуване.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов и Таня Йосифова); 

против – 5 ( Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева). 

Имате ли друг доклад? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

молба от Информационна агенция БЛИЦ с приложен изпълнителен 

лист в оригинал, с който се осъжда Централната избирателна 

комисия да заплати общо разноски в размер на 800 лв. – разноски в 

Софийски районен съд и на касационната инстанция АССГ.  

Към преписката има контролен лист за извършване на 

предварителен контрол от финансовия контрольор, а в молбата е 

приложена и банковата сметка на информационна агенция „БЛИЦ“. 

Предлагам да гласуваме изплащане на разноските по изпълнителния 

лист.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

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

гласуване.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 



 67 

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

против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Колега Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Сигналът е от СЕМ – НС-2062 от 

15.03.2021 г. в моя папка във вътрешната мрежа. Сезират ни за 

преценка по компетентност за излъчване на безплатни агитационни 

форми на коалиция от партии „БСП за България“ в програма 

„Българска свободна телевизия“ - БСТВ на доставчика на медийни 

услуги „Българска свободна медия“ ЕООД, без да има обявена 

информация на интернет страницата, в което компетентно ни 

сезират по компетентност, съгласно …, да преценим дали е налице 

нарушение на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс, а именно, 

задължението да се оповестяват договорите, включително и 

безвъзмездни и т.н.  

Прилагат записи на излъченото аудио-визуално съдържание 

от два дни – 6 и 7 март 2021 г. В приложенията пишат, че прилагат 

един брой диск с агитационно съдържание, излъчено на 6 и 7 март и 

снимки от екран на сайта на доставчика „Българска свободна медия“ 

за липса на информация по чл. 180, които в скоби поясняват, че са 

направени към дата 12.03. Сигналът е от 15.03. Предаден ми е в 18 

часа, разпределен от председателя на ЦИК на мой доклад. Аз 

веднага проверих на страниците на медийния доставчик и не видях 

вчера… 

Това, което трябва да ви кажа и което съм отбелязал още при 

получаването му е, че липсват снимките, така наречените 

скрийншотове от 12.03.  

Вчера аз обаче не открих на доставчика информация, но днес 

като влязох в сайта на телевизията БСТВ за провеждане на 

предизборна кампания, открих договори НС-2021, както искате го 

наречете: рубрика, подрубрика и предавания – и там – едно 

договорче от 4 март, подписано от Корнелия Петрова Нинова, 

представляваща коалицията и телевизията, с едни условия на 

плащане. Има си всичко и е от 4 март или поне така пише. Аз няма 

как да проверя или поне аз нямам тези знания и умения кога е 
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публикуван. Днес към 10,55 часа, когато дойдох, преди да вляза в 

заседание, го намерих за пет-шест минути. При това положение в 

крайна сметка счита ми ви предлагам, не съм гледал дисковете при 

това положение, защото не виждам защо. Те не ни сезират за 

някакво нарушение по съдържанието на самия предизборен 

материал, а ни сезират за формално нарушение на чл. 180, че на 

сайта на доставчика не са оповестени договорите.  

Само че аз видях договора, вярно, на сайта на телевизията. 

Приемам обаче, че при това положение дори да има формално 

нарушение, то е незначително и предлагам да се произнесем с 

протоколно решение, че не  установяваме нарушение по чл. 180, ал. 

1 от Изборния кодекс.  

За мен е меродавно това, което видях днес, а не това, което е 

видяно от подалия сигнала, въпреки че й имам доверие, но нямам 

доказателства, че към 12-ти не е бил качен договорът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Има ли други предложения? Процедура по 

гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

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

2 (Георги Баханов и Йорданка Ганчева). 

Господин Баханов. Има отрицателен вот, колега Ивков.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Отрицателен вот, уважаеми колеги. 

Гласувах против, така както гласувах и в един минал ден по 

отношение на една друга телевизия или друга медия, която също не 

беше качила на интернет страницата информация относно 

сключените договори и потвърждава мнението си, че по този начин 

толерираме едни медии за сметка на други и с такива решения 

Централната избирателна комисия дава ясен знак абсолютно всички 

медии да не си публикуват договорите за медийни услуги, каквото е 

изискването на Изборния кодекс.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

продължете.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Договорът, за тези, които не са разбрали 

или са заблудени от отрицателния вот, казах, че е публикувана към 

днешна дата - на предишната преписка. На 12-и не е бил 

публикуван, което личи от казаното от мен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

продължете с други доклади.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля колегите да се въздържат от 

коментара на отрицателни вотове. Тук не е арена, да се избиват 

други неща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Прав е колегата 

Баханов, не се коментира отрицателен вот. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колегата Баханов не е прав. Вие не сте 

прав да взимате страна, нито пък сте ми съдник, така че ако ми 

давате думата, замълчете да докладвам. Ако не ми я давате? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Продължете да 

докладвате. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако обичате, господин председател?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Разбира се, 

обичам, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако обичате, значи сте добър човек.  

Следващият е като предишните, в смисъл - този път обаче не 

от предишните четирима субекти, а от лицето А.                           В.         

Б.    жалба, която е качена в моя папка във вътрешната мрежа. 

Входящият номер е НС-22-7791 от 16.03. Първоначално дойде само 

по електронната поща договорът - прословутият договор на 

Марешки, този пасквил, с който се занимаваме вече за втори път и за 

който аз не съм си променил мнението.  

Считам, че са налице законен повод и достатъчно данни за 

това, прокуратурата да извърши проверка дали не е евентуално 

налице престъпен състав по чл. 167, ал. 2 от Изборния кодекс, който 

гласи, че който предложи или даде на другиго имотна облага, с цел 

да го склони да упражни избирателното си право в полза на 
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определен кандидат, политическа партия или коалиция, или да 

гласува на референдум по определен начин, се наказва с лишаване 

от свобода от една до шест години и с глоба от 10 000 до 20 000 

лева.  

Считам, че ние не сме органът, който да се произнася по едно 

евентуално инкриминирано деяние и следва да сезираме Върховната 

касационна прокуратура на Република България по компетентност, 

за да прецени дали са налице законен повод и достатъчно данни. 

Затова аз няма да престана да правя това предложение до 

Централната избирателна комисия, въпреки че предишния път то не 

беше прието от мнозинството или, да речем, не постигна 

необходимото мнозинство. 

Отново човекът ни прилага договора. Казва ни за евентуални 

нарушения на нормата на чл. 183, ал. 2. От предишния път ни е 

ноторно, че точно на тази норма едва ли има нарушение, защото на 

първата страница на брошурата се съдържа надпис, че „Купуването 

и продаването на гласове е престъпление“. Спорно е дали е налице 

нарушение. Според мен, трудно ще бъде установено, съгласно 

съдебната практика, по делата ни от миналите избори на чл. 187, ал. 

4 и на чл. 191 от Изборния кодекс. Лично аз считам, че е доста 

спорно дали може да се установи нарушение на Изборния кодекс. 

От друга страна считам, че от обективна страна поне е твърде 

вероятно прокуратурата да прецени, че е осъществен съставът – 

единият от двата състава на нормата на чл. 167, ал. 2 от 

Наказателния кодекс. Затова повтарям, правя предложение да 

изпратим на Върховна касационна прокуратура по компетентност 

този сигнал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Господин Арнаудов, госпожа Стефанова.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Както и миналия път, аз ще подкрепя 

предложението да бъде изпратено във Върховна касационна 

прокуратура, но искам само да кажа, че наказателната отговорност е 

лична и тя ще бъде понесена евентуално от господин Веселин 

Марешки, а административната отговорност по Изборния кодекс е 
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съвсем различна и тя ще бъде понесена, ако Централната 

избирателна комисия се произнесе, че има нарушение на Изборния 

кодекс, евентуално от политическа партия ВОЛЯ, която би трябвало 

да е издател на този агитационен материал. Аз мисля, че това е 

агитационен материал и Централната избирателна комисия трябва да 

се произнесе ако не за друго, то за нарушение на чл. 183, ал. 4 – 

нарушаване на добрите нрави.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имаше реплика 

към Вас - заповядайте, господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм, че може да се разсъждава в 

тази насока. Обаче от практиката, която имаме, от това, как 

установяваме нарушенията, в кой момент, къде на място, кой е 

извършителят, аз считам, че ние само разпиляваме държавния 

обществен ресурс и тъй като над 95% от тези решения паднаха в 

съда, докато групата за сигнали и жалби не се събере, не измисли 

ясна стратегия как ние ще процедираме по тия случаи, считам, че 

при всички съмнения не следва да налагаме такива нарушения, 

особено когато е налице данни за престъпления. 

Не е ясно теоретично, колега, дали го издава партия „ВОЛЯ“, 

или го издава коалицията, която е със 7-8 субекта, макар че в едно 

предаване, аз лично гледах как Марешки казва, че това е негово 

творение.  

Съгласен съм, че това нарушава принципите на Изборния 

кодекс, съгласен съм, че наказателната отговорност е лична, но аз 

няма да предложа нарушение за установяване по чл. 183, ал. 4 точно, 

тъй като това е много разтегливо понятие – добрите нрави и морала, 

тъй като знам съдебната практика и начина, по който съставите се 

отнасят към тия наши решения, тъй като са в изключително кратки 

срокове и е невъзможно да докажем и обосновем по надлежен начин 

такова нарушение точно от този субект. Но, разбира се, ако вие ме 

убедите с един ваш проект в тази насока, аз може да го подкрепя.  

Това, което аз предлагам, е да сезираме Върховната 

касационна прокуратура. Считам, че ако тя счете, че е налице 

инкриминирано деяние и започне производство, последствията от 



 72 

това ще изпълнят истинската роля, а именно, да възпрат тези 

субекти от такова поведение, да окажат възпиращо въздействие и на 

другите. Обратното, наши решения, взети набързо по такива казуси, 

които падат в съда, не само че не действат дисциплиниращо, а 

правят така, че демотивират всички други участници да спазват 

Изборния кодекс, също така и мен като докладчик да установявам 

такива нарушения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа 

Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предлагам жалбата да 

остане за сведение. На 11 март Централната избирателна комисия 

разгледа аналогичен сигнал и се произнесе заедно със същото 

предложение, което е направено от докладчика. Практиката, както и 

за други казуси е такава, да остане за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да попитам ние ли трябва да 

изпращаме сигнала в прокуратурата, не може ли подателят на 

сигнала да си го изпрати? Не може ли толкова много прокурори на 

страната да се самосезират, понеже го виждат всеки ден? Никой от 

тях не вижда това, което ние трябва да видим. Това са въпросите, 

които аз си задавам аз за мене си.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Нормално е, те са логични. Съгласен съм, 

че всеки един гражданин може да изпрати, но тъй като ние сме 

държавен орган, призван да следи за провеждане на предизборната 

кампания, тъй като аз считам, че тук е спорно дали е налице 

нарушение по Изборния кодекс.  

Но с много по-голяма убеденост държа, че евентуално би 

могло да се установи от компетентните органи, че е налице 

практическият състав поне на престъпление по чл. 167, ал. 2, 

предлагам ЦИК като държавен орган, на който е изпратен сигналът, 

да го препрати по компетентност. Иначе няма пречка и другите 

граждани, на СЕМ да го изпратим, няма пречка… съжалявам, че Ви 

отговарям, след като си говорите по телефона.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

други желаещи за изказване? Ако няма, подлагам на гласуване 

предложението на колегата Ивков да бъде препратено до Върховна 

касационна прокуратура по компетентност за произнасяне.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 6 (Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров и Таня Йосифова). 

Колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Съобразявам се с решението. Ще го 

резюмирам като решение при хипотезата на едно утвърдително 

протоколно решение на ЦИК – уведомява, защото това е важно. 

Вчера взехме решение да казваме как ще резюмираме тези си 

преписки с оглед на това, че регистър на жалби и сигнали, който е в 

безобразно състояние, попълва се от некомпетентно лице и не се 

вписват правилно завършекът на производството и мотивите.  

Отделно от това правя предложение този път да изпратим на 

областните управители на всички областни градове в Република 

България писмо, на основание чл. 186, ал. 1, с което да укажем тези 

така наречени договори, като ги приложим, агитационни материали 

или не, да бъдат изземвани и премахвани от съответните места, 

където се разпространява. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Колегата Арнаудов, колегата Баханов, колегата 

Стефанова. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не знам дали това предложение е 

юридически издържано, тъй като областните управители за да 

изземат или премахнат агитационен материал, Централната 

избирателна комисия трябва да се е произнесла, и то с решение не 

протоколно, а решение с номер, с което да обяви един агитационен 

материал, че е издаден в нарушение на Изборния кодекс, да каже 
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какви са нарушенията и да укаже на областните управители 

агитационният материал да бъде иззет или премахнат. 

С протоколно решение с което казваме на областните 

управители само да премахнат агитационен материал, въпросът, 

който веднага ще изникне, е на какво основание и защо ние трябва 

да ги премахнем тези агитационни материали, след като 

Централната избирателна комисия не е казала, че те не отговарят на 

Изборния кодекс.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз разбирам амбицията на Арнаудов да 

има решение с номер, но чл. 186, ал. 1 за решения с номер не говори, 

което е първото. 

От друга страна, Централната избирателна комисия 

осъществява методическо ръководство на основание чл. 57. С 

протоколно решение, ако е решение, да установим наличие на 

нарушение и да изпратим такова писмо, тези действия на областните 

управители ще трябва да бъдат обжалвани и аз много добре зная 

какво предложение правя и считам, че е крайно време да направя 

всичко необходимо, за да прекрати тази практика, пасквили като 

този така наречен договор да се разпространяват и да се карат хората 

да се подписват. 

Иначе ние бихме могли още много неща да направим. Можем 

да сезираме и Комисията за защита на потребителите, можем и тези 

институции, които отговарят за аптеките да сезираме. Но този 

договор нарушава основни принципи, заложени в Изборния кодекс. 

Аз считам, че е достатъчно да се обединим около това с протоколно 

решение и да изпратим писмо за всички областни управители с 

подходящия текст, а именно, че да изземат или да премахнат тези 

материали, тъй като се разпространяват в нарушение на основни 

принципи, заложени в Изборния кодекс. Нека да видим след това как 

ще протекат нещата.  

Благодаря Ви. Повече предложения няма да правя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Стефанова.  
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, същото предложение 

беше направено от докладчика миналата седмица. То не постигна 

нужното мнозинство. Не виждам да има нужда Централната 

избирателна комисия да се произнася отново със същия (ход).  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Казах го миналия път и пак ще го кажа. 

Изборите не са покупко-продажби и отстъпки от бензиностанции. 

Изборите не са агитация с обещаване на парични облаги. Това 

коренно противоречи на основната идея на всеки материал отдолу да 

пише, че покупко-продажбата на гласове е престъпление.  

Ако се зачетете в този агитационен материал с номер 24 и 

подпишете с номер 24 представителя на номер 24, това е 

престъпление, както и да го погледнете. Това деморализира всякакъв 

тип честност и почтеност, ако говорим за свободна воля, ужким в 

която се кълне ЦИК, без получаване на облаги срещу определен тип 

гласуване. Това наистина надмина всички мои очаквания, както 

казах и предния път. Знам, че човешката фантазия е безкрайна, знам, 

че опитите за заобикаляне на закона са безкрайни, но ЦИК е краен и 

трябва ясно да изрази ясна позиция. Така не може. Не са талони да 

си купуваме безплатни лекарства, не са талони да купувам безплатен 

или с намалена цена бензин. И това да се търпи по време на 

предизборна кампания, и ЦИК да счита, че все едно дъжд вали, е 

според мен недопустимо. 

Да, този материал където се види, пръв трябва да изчезва от 

публично пространство или социална реда, най-малкото пък да виси 

по бензиностанции.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Други желаещи за изказване? Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз не разбрах съвсем добре обаче 

предложението на колегата Ивков. С протоколното решение какво 

правим? Директно казваме на областните управители да премахнат 

материала? Казваме ли защо трябва да го премахнем този материал?  
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз се уморих на колегата Арнаудов да му 

обяснявам, безнадеждно е положението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Под формата на лично обяснение: да, 

безнадеждно е да си повтаряме едни и същи неща. Безнадеждно е да 

не искаме да установим нарушение, да кажем, че това е агитационен 

материал, да кажем какво нарушава и чак тогава да укажем на 

областните управители. Опитваме се да се измъкнем да не пишем 

решение, защото не ни се пише решение. Това е ясно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Този текст е престъпление по 

Наказателния кодекс. Друг е въпросът, че ЦИК не събира 

мнозинство да го обяви за такова.  Това е нещо друго.  

Да твърдим, че аз обещавам, че ако ме изберете и гласувате, 

обърнете внимание: 10% - ще купувате от моите бензиностанции, 

пък ще ви изградя и още две, както и да го погледнем, си е направо 

готово, (злоупотреба) по някакви си процесуални правила по 

Наказателния кодекс. Друг е въпросът, че ЦИК не ще да го види 

това. И казах: не е въпрос на блокиране вътре в ЦИК; проблемът е в 

целия изборен процес и какъв сигнал дава ЦИК по отношение на 

този  изборен процес. Какво – ще изграждаме бензиностанции? А 

после се чудим защо ония продавали и купували за 50-60 лева едни 

пари по едни други неща! И имаме купища дела по тоя случай. Къде 

са 50-60 лева, къде са бензиностанции! Както и да е, ЦИК не може 

да стои тук е бeзучастна. Това беше идеята мит.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Ивков, а именно, с протоколно решение 

да бъде изпратено писмо до областните управители за изземване и 

премахване на материалите. Колеги, процедура по гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 



 77 

Цветанка Георгиева); против – 6 ( Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров и Таня 

Йосифова). 

Колега Ивков, друг доклад имате ли? Нямате.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Няма и да имам скоро друг доклад в тази 

връзка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Димитров. – Няма го. Колегата Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-2063 от 15.03.2021 г. е постъпил 

един сигнал от Съвет за електронни медии, който е качен в моя 

папка – днешно заседание. Сезират ни за преценка по компетентност 

на разпространение на агитационни материали, които накърняват 

честта и доброто име на кандидати за народни представители в 

нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, излъчени на 8-11 

март 2021 г. в програмата на Алта ТV на доставчика на медийни 

услуги – Фондация Алфа 2018. 

Първото нарушение, първият сигнал или по-скоро първият 

материал на 8 март 2021 г. в предаването „Държавата днес – 

централна емисия НОВИНИ – 19 часа и след това ТИС Алфа 

парламентарни избори 4 април 2021 г., от 19,15 до 19,18 часа са 

излъчени кадри с разсъблечена кандидатка за народен представител 

от политическа партия ВМРО – Българско национално движение, 

госпожа Шинова. От 19,22 часа до 19,23 часа е излъчен 

аудиовизуален материал за смущаващо поведение на Христо Гешев, 

кандидат за народен представител от политическа партия 

„Републиканци за България“.  

Вторият материал, на 11 март от 18,09 часа до 18,13 часа след 

Надписи и заставки – Алфа новините и Алфа парламентарни избори, 

4 април 2021 г. е излъчен аудио-визуален материал за кандидата за 

народен представител на Демократична България Обединение 

Владислав Пенев, за когото се твърди, че е замесен в педофилски 

скандал от Казичене. Материалът завършва с: Алфа: „Купуването и 

продаването на гласове е престъпление“.  
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Колеги, преди да ви помоля да изгледате двата материала, 

които са качени в моя папка от днешно заседание, искам да ви о 

бърна внимание на две неща.  

Първо, този сигнал идва при нас като директно от СЕМ ни 

казват, че това са агитационни материали. Аз мисля, че това не е в 

тяхната компетентност те да преценят кой материал е  агитационен и 

кой не е. 

Второ, за моя голяма изненада, вместо да не сезират за 

нарушение на чл. 183, ал. 4 – нарушаване на добрите нрави, те са 

решили да ни сезират за накърняване честта и доброто име на 

кандидатите. Аз си мисля, че това са характеристики и качества на 

самите кандидати и само те имат право да се позоват и да поискат 

защита.  

Изгледайте материалите. Както казах, и двете са новинарски 

емисии. Едното е: Държавата днес – централна  емисия новини, 

започваща в 19 часа. Другото е: Алфа новините.  

За мен това не са агитационни материали. Не бих казал обаче 

че са и новини, защото по-скоро са жълти клюки, но от най-жълтите. 

Бих предложил да го изпратим на прокуратурата, но за 

престъплението клевета и обида мисля, че отново само лично 

оклеветените и обидените могат да се възползват и те да си подадат 

тъжбата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Искам да се запозная с доклада и да се 

разгледа в утрешното заседание със сигналите, доколкото 

докладчикът тотално не е в час с нещата очевидно и не можа да 

обясни за какво става въпрос, освен че провъзгласи, което уж била 

жълта клюка - за кой човек и от коя политическа сила какво се 

говори. Това са дребни тарикатлъци. Жалко, че идват от страна на 

член на ЦИК. Моля да се запозная, за да си формулирам мнение по 

сигналите – отлагане за утрешния ден.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Арнаудов. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Нямам против колегата Ивков да се 

запознава колкото иска, но в рамките на днешното заседание, тъй 

като сигналът е постъпил вчера, трябва в 24 часа да се произнесем, 

тоест днес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да го отложим 

тогава за запознаване до края, след което ще ви върна. 

Колега Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.  

Уважаеми колеги, три въпроса.  

Първо, докладвам ви жалба от господин В.              А.                  

, с вх. № НС-15-139 от 15.03.2021 г. срещу решение на общинската 

избирателна комисия в гр. Русе № 53. По жалба на същия господин 

по отношение на законосъобразността на това решение ние вече се 

произнесохме. Сега вече той изтъква нови съображения, а именно, 

единствено такова: отсъствие в диспозитивната част на решението 

на изричния запис, че то може да бъде обжалвано фактически пред 

Централната избирателна комисия.  

Има приложено становище на Районна избирателна комисия 

– Русе. Ще помоля да се запознаете с тези документи. Приложение 

са решения № 53 и Решение № 54, които бяха част от предишната 

преписка и в утрешния ден ще докладвам проекта на решение. За 

запознаване. 

Второ, докладвам жалба от страна на госпожа А.              Б.            

Б.               , с вх. № 16-61 от днешна дата, 16 март 2021 г. 

Припомням, че госпожа Белянова ни беше сезирала или по-скоро 

беше депозирала заявление, което определяше като такова за достъп 

до обществена информация. Разбира се, тя обжалва отказ по 

заявление за достъп до обществена информация. Предлагам да което 

окомплектова по най-бързия начин административната преписка и 

да се изпрати до компетентния съд, а той е Административен съд – 

София-град. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тя е изпратена 

вече, окомплектова се.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз докладвам тогава развитието.  
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Трето, докладвам един доста важен въпрос, с който имах 

възможност да се запозная, докато течеше предишната дискусия, а 

именно, решение на Административен съд – София-град във връзка 

с жалбата на Демократична България Обединение. Това решение ни 

е изпратено със съобщение, вх. № МИ-08-31-5 от днешна дата, 16 

март 2021 г. в 14-дневен срок за обжалване. Да припомня, беше 

депозирана жалба срещу наши указания за защита на личните данни, 

които бяха приети с протоколно решение на комисията.  

След няколко случая на обжалване, Върховният 

административен съд първоначално прие по жалбата, че тук не се 

прилага редът на чл. 58 от Изборния кодекс, прилага се фактически 

общият ред на АПК. Изпрати жалбата с подобни указания на АССГ. 

АССГ прие, че жалбата е недопустима.  

На следващо място, имаше нова жалба срещу този акт на 

АССГ. Върховният административен съд повторно изпрати – отмени 

това определение за недопустимост от страна на Административен 

съд - София-град и повторно изпрати на този съд жалбата с изрични 

указания за разглеждане по същество. 

Решение № 1636 е от 15 март 2021 г. С него всъщност са 

отменени частично указанията – свой раздел първи, който касае 

точка 2, съдържаща права и задължения на администратора, 

обработващи лични данни, и раздел втори – указание към 

администраторите на лични данни и конкретно текста: Всички 

останали  участници в изборния процес не могат да обработват 

лични данни чрез видео заснемане и/или разпространение поради 

несъвместимост.  

Решението е пет страници. Мотивите са доста подробни. Те 

основно са базирани на обстоятелството, че правото на Европейския 

съюз, в частност Общия регламент за защита на личните данни по 

конкретния казус са неприложими и неотносими. Правото на 

Европейския съюз е приложимо само в материя, в която 

Европейският съюз по силата на учредителните му договори има 

изрични компетентности.  
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Решаващият съд приема, че изборите не са сред 

компетентностите на Европейския съюз.  

На второ място, за да приеме, че жалбата е основателна и за 

да отмени, както вече казах, частично като незаконосъобразни 

указанията, Административният съд в София-град действително 

допуска, че правото на Европейския съд има примат, но подчертава, 

че този принцип е приложим само в сфери на приложение на 

правото на ЕС, които са включени в договорите, цитирам: страница 

3, без да бъде разширявана тази компетентност на Европейския съюз 

чрез актове и действия на административни  органи и в случая ЦИК 

и КЗЛД, независимо от формата, в която тези актове и действия са 

обективирани.  

Също така, на трето място, решаващият съд приема… Не 

толкова подробно. 

Предлагам, колеги, да не обжалваме конкретния съдебен акт 

на Административен съд – София-град. 

Аргументите се съдържат в мотивите, които бяха изтъкнати 

от страна на съда. Това е предложението, което правя. Считам, че  

Въпросът е следният. Мотивите на съда са солидни. 

Указанията, които ние разработихме, действително бяха първият 

опит в това отношение. Съдът се произнесе с решение по същество. 

Това е 3-членен състав на Административен съд – София-град. Да 

напомня, че последователно поддържам позицията, че този акт 

трябваше да подлежи на обжалване, макар и по реда на чл. 120 от 

Конституцията. В крайна сметка, имаме съдебен акт и считам, че той 

е изчерпателен и решава въпроса такъв, какъвто е. Това е 

предложението, което правя. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ако сме в точка 

„Жалби и сигнали“, нека да се докладват жалби и сигнали. Решение 

на съда, с което сега в момента се запознаваме, да се докладва и да 

се направи предложение Централната избирателна комисия да не го 
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обжалва, просто не отговаря на практиката, която имаме утвърдена в 

ЦИК. Нека да има работна група, която да се запознае и да направи 

предложение. Имаме работна група „Жалби“. 

Освен това имаме спешни въпроси, по които ЦИК трябва да 

се произнесе. Трябваше дори и да е в работно време. .А това към 

края на заседанието, господин Николов, може да го изчетете цялото, 

дори да е пет страници.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Колеги, аз държа когато има важни въпроси, които постъпват на 

деня, да ги докладвам веднага и Централната избирателна комисия 

веднага да е уведомена за тях. Разбира се не възразявам, тъй като 

този съдебен акт действително е сложен, да се разгледа на работна 

група подробно и да се изготви съответното становище. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми господин председател,  

нека да имаме дефиниция на това що е важен въпрос, кой преценява 

как се определя кой въпрос е важен и кой трябва да бъде с приоритет 

докладван на заседание на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Ще 

свикам специално работна група Принципни решения, за да приеме 

принципно какво разбираме под съществен, важен доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ние нямаме подадена информация за 

машинно гласуване…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Затова 

минаваме по-нататък. Колега Николов, имате ли друг доклад?  

Колеги, давам почивка 15 минути.  

 

(След почивката) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

В точка дванадесет остана колегата Стефанова.  

Заповядайте, госпожо Стефанова.  

 

Точка 12. Доклади по дела, жалби и сигнали 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-22-804 сме 

получили по електронната поща имейл, озаглавен „Сигнал за 

нарушение“ от М.             С.          . Сигналът е подписан в края от М.  

И.          . В него се казва, че електронният сайт EBulgaria.bg е 

публикувал договори с политически партия, за което ни сезира, че в 

предметите им директно е посочено, че се касае за публикуване на 

материали във Фейсбук страници, което, доколкото знае 

жалбоподателят, е в нарушение на Изборния кодекс. Посочена е и 

услуга „анкета“, която най-вероятно означава фалшиво 

социологическо проучване в полза на партия, финансираща 

услугите.  

Към текста на писмото са приложени и два договора. 

Договорите са с партия „БСП – Монтана“ и партия „ВОЛЯ“. Аз 

направих справка на интернет сайта на електронна медия. Там в 

раздел „Реклама“ наистина са публикувани 7 договора с 

политически партии във връзка с провеждане на изборите за 

народни представители, като в предмета на договорите, и не само в 

тези, които са посочени в имейла, в първия договор с ВОЛЯ, който 

отворих, присъства видеоанкета, а в приложения договор с БСП е 

написано, че пиар материалите се препубликуват във Фейсбук 

страницата „Забелязано в Монтана“.  

Първото ми предложение е да оставим сигнала без 

разглеждане, защото не е ясен жалбоподателят. Ако дори започнем 

да го разглеждаме по същество, не виждам някакво нарушение 

относно съдържанието на публикуваните договори. Съгласно чл. 

180, доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявят на 
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интернет страницата си информация за договорите, като подробно е 

упомената информацията, която трябва да съдържа.  

Също така това, което е написано в единия предмет на 

договора за препубликуване на страницата на Фейсбук, за мен е 

официалната профилна страница на този електронен вестник, 

новинарски сайт, който предлага услугата.  

Жалбоподателят изказва съмнения за някакви бъдещи 

намерения, които могат да се случат в предмета.  

Моето предложение е да остане без разглеждане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам свързан доклад. Той е от 

Румяна Велкова. Кой е твоят подател?  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: При мен е от М.               С. 

имейла, а иначе е подписан с Мая Манолова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: За същия сайт 

ли става въпрос?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За абсолютно същия сайт. 

Проверил съм, мога да потвърдя тази информация. Иначе има повече 

договори.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: При мен са два.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Първо, при мен въпросната 

подателка на сигнала, е направила справка и наистина сайтът не е 

регистриран в Сметната палата, нито има обявени цени. Публикувал 

е договорите общо, примерно 7000, 5000 и така нататък. Според нея 

няма и адрес на собствеността на дружеството.  

Нека да го погледне някой по-сръчен юрист. Би трябвало 

евентуално да установим. Има електронна поща, седалище и адрес.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Твоят сигнал е за друго 

нарушение.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Няма значение. Говоря, че е 

EBulgaria.bg.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако са две 

различни твърдения…  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само свързано казвам, е очевидно 

сайтът… 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: После ще ги разследваме по твоя 

сигнал. Имаме публикувани договори за политическа реклама на 

сайта с обявена тарифа, както е по чл. 180.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тарифа имаш ли? Аз не успях да 

открия тарифа. Моят сигнал е вх. № 22-766 от 15-и.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Твоето 

предложение е да не се установява?  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Може да вземем протоколно 

решение, че не е установено нарушение.  

Без разглеждане, защото няма жалбоподател. Имаме един 

имейл от М.         , след това имаме подписано от Мая.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Такъв проблем има и в този сигнал. 

Подаден е само от Р.              В.             , не е подписан и има само 

имейл адрес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да ги 

разглеждаме поотделно, господин Димитров, защото са за две 

различни неща и в един момент колегите се объркват и няма да 

можем да ги разгледаме.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В момента 

гледаме сигнала, който докладва колегата Стефанова. Нейното 

предложение е да остане без разглеждане, тъй  като няма подател на 

сигнала, не може да бъде установен.  

Има ли други предложения?  

Колеги, предложението е за протоколно решение, че не 

установява нарушение.  

Процедура по гласуване.  

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

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 
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Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Уважаеми колеги, връщам към седма точка. Госпожо 

Солакова, заповядайте.  

 

Точка 7. Доклади по  административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо с информация за промяна на адреси в община Руен. 

Предлагам към последното писмо на госпожа Йосифова да изпратим 

тази справка на „Информационно обслужване“ и на „Сиела Норма“ 

АД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване за изпращане на „Информационно 

обслужване“ и на „Сиела Норма“.  

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

Бойчо Арнаудов, 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 и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от кмета 

на район „Средец“. Секцията, която е на „Леге“ № 6, към момента по 

избирателен списък в тази секция са 55 155 избиратели. Знаете, че 

този адрес е служебният на всички лица, придобили българско 

гражданство, които нямат друг посочен постоянен адрес в 

Република България. В този смисъл кметът на район „Средец“ прави 

предложение с оглед на това, че ако се спази нормата на Изборния 

кодекс трябва да бъдат отпечатани 60 хиляди бюлетини, прави 

предложение техният брой да бъде 2000 и това ще обезпечи, имайки 

предвид броя на гласувалите избиратели на последните избори. Това 

съвпада и със становището на Централната избирателна комисия.  

Докладвам ви за сведение, че от община Сливница сме 

получили информация за помещението, в което ще се съхраняват 
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изборните книжа и материали след получаването им от областната 

администрация. На този етап ще ги класираме в папки, за да 

преценим дали е необходимо да се направи обобщена справка. За 

сведение ви го докладвам.  

Имаме писмо от община Раднево с оглед на това, че е 

възникнал следният казус: кмет на кметство е в болнични със срок 

до 9 април 2021 г. С оглед на изложеното, че в момента няма кой да 

го замества, поставят въпроси кой да подписва избирателните 

списъци и протокола за приемане на изборните книжа и материали 

за кметството за изборите за Народно събрание при отсъствието на 

кмета на кметството? И кой може да оправомощи това лице и с 

какъв акт?  

Аз ви предлагам да отговорим, че при отсъствието на кмета 

на кметството и в случай че не бъде избран временно изпълняващ 

длъжността, или лице, което да изпълнява тези функции, в периода 

на отсъствие избирателните списъци и протоколите във връзка с 

Изборния кодекс и произвеждането на изборите следва да бъдат 

подписвани от кмета на общината.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по погрешка от 

община Крумовград в Централната избирателна комисия са 

представили всички документи, удостоверяващи начислени и 

изплатени възнаграждения и осигуровки на членовете на 

Общинската избирателна комисия във връзка с произведения 

частичен избор на 28 февруари.  
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В тази връзка ви предлагам да изпратим така получените 

документи по компетентност на областния управител с копие до 

кмета на община Крумовград госпожа Себихан Мехмед.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване изпращането на писмото, заедно с 

всичките документи.  

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, че 

съгласно Решение № 2134 на Централната избирателна комисия, ние 

приехме решение и дадохме съгласие и разрешение на РИК-овете да 

публикуват предпечатните образци на бюлетините за съответния 

изборен район, с оглед на това, че Централната избирателна комисия 

по това решение одобри предпечатния образец на бюлетината за 

гласуване в секциите извън страната, предлагам да вземем решение 

на нашата страница да се публикува предпечатния образец на 

бюлетината за гласуване извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме информация за 

промяна на адресите и в Столична община. Ако не е изпратено, 

просто ще се прикрепи към  преписката за община Руен, 
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включително всички други, които ще се получат до изпращането на 

писмото, ако има такива, които в момента ще се разпределят.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението да бъдат добавени всички останали преписки, в 

които има промяна на адресите на секциите, за да може да бъдат 

отразени от „Информационно обслужване“ и съответно изпълнителя 

на машинното гласуване.  

Процедура по гласуване.  

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение 

ви докладвам писмо от областния управител на Кюстендил. Прави 

впечатление, че той за пореден път изпраща писмо до Централната 

избирателна комисия, до Администрацията на Министерския съвет и 

до Районната избирателна комисия, за да уведоми за извършените 

подготвителни действия във връзка с организационно-техническата 

подготовка на изборите. Вижте вх. № НС-05-31-4 от 15 март, 

включително за осигуряването на кутии за отрязъци, включително за 

охранителното обследване на помещенията, в които ще се 

съхраняват бюлетини и други изборни книжа и материали, 

обезпечаване на работата на Районната избирателна комисия, с 

оглед на ваксинацията информация във връзка с ваксинирането, че 

започва поставяне и на втора доза, както и за готовността да 

изпълнят логистичния план, предоставен от заместник-министъра на 

здравеопазването за получаване на лични предпазни средства и 

дезинфектанти от Централния склад на БЧК.  

Колеги, връщам на доклад писмо, което получихме от 

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район. 

Те ни уведомиха още на 12 март с оглед на нашите указания да 

одобрят предпечатния образец на бюлетината, че е образувано 
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административно дело № 2324 от 2021 г. на Административен съд – 

гр. София. Днес видях в папката на госпожа Бойкинова, че са 

предоставили протокола от заседанието. Видно и от протокола, 

както и от писмото на Районната избирателна комисия за 22-ри е 

отложено делото, защото съдът е приел и назначил експертиза, при 

която да се извърши повторно преброяване на записите в 

представения от независимия кандидат списък с избиратели.  

Аз ви докладвам едно предложение, в случай че е 

необходимо допълнително обсъждане да проведем заседание на 

работна група, но ви предлагам да изпратим до Районна избирателна 

комисия – 24, предложение от името на Централната избирателна 

комисия РИК да одобри предпечатния образец на бюлетината със 

съдържание, което включва и данните на независимия кандидат 

Давид Левон Леви в бюлетината. Одобряването да се осъществи, 

независимо от изхода по делото, още  повече че няма да бъде 

последна инстанция и може да бъде обжалвано, независимо от 

произнасянето на Софийски административен съд.  

Колеги, предлагам да поискаме становище на Районна 

избирателна комисия – 24, при подготовката на този проект 

предложението ми беше да бъде 22 март включително с оглед на 

това, че за тогава е насрочено заседание, за да се знае и да получим 

информация. Но с оглед на днешната среща с машинно гласуване, с 

оглед на необходимостта да се обезпечи производството на 

бюлетините в срок, който да даде възможност да се доставят 

бюлетините в един по-ранен период преди изборите, аз ви предлагам 

да помислим дали това да не бъде 21 март – понеделник, 

включително за произнасяне от РИК – 24, за да можем и ние да 

преценим за следващи действия от 22-ри нататък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението писмото да бъде изпратено, като в него срокът да 

бъде определен 22 март – понеделник.  

Виждате писмото във вътрешната мрежа в папката на 

колегата Солакова.  

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

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

Бойчо Арнаудов, 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 и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо, което сме получили от Държавна агенция „Национална 

сигурност“. То е адресирано да главния прокурор, до ЦИК, до 

министъра на вътрешните работи, председателя на Държавна 

агенция „Разузнаване“, служба „Военно разузнаване“ към 

Министерството на отбраната, началника на Националната служба 

за охрана във връзка с предстоящите избори, а те ни уведомяват за 

създадената необходима организация и изготвен план за 

недопускане извършването на престъпление срещу политическите 

права на гражданите или други противоправни действия преди и по 

време на изборите за Четиридесет и пето Народно събрание. И ни 

уведомяват, че е сформиран оперативен щаб за осъществяване на 

цялостна координация на оперативната и информационно-

аналитична работа по обезпечаване сигурността на изборния процес 

и ни дават контакти за връзка с лицето, което е в този щаб.  

Докладвам ви го за сведение. Копие от писмото ще се 

предостави в кабинета на председателя.  

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо, което сме получили 

като запитване от община Пазарджик, но тъй като то касае 

образуване на секционни избирателни комисии в ковид отделения на 

Пазарджишката болница, аналогично на поставения въпрос, повод за 

което беше приемането на решението днес, докладчик по което е 

колегата Николов, аз ви го докладвам за сведение. Прието е 

решение, с което Централната избирателна комисия отговаря и на 

община Пазарджик.  

В тази връзка, тъй като ние изпратихме решението до генерал 

Мутафчийски, предлагам ви да изпратим до община Пазарджик 
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копие от решението, което ЦИК прие във връзка с организацията на 

СИК в болници, в които има повече клиники с ковид отделения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Процедура по гласуване изпращане на нашето решене на 

община Пазарджик във връзка с постъпилото запитване.  

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в отговор на наше писмо от 

дирекция „Парламентарна канцелария“ също сме получили списък 

на лицата с описание на дейностите, които ще извършват във връзка 

с подпомагането на Централната избирателна комисия. Заедно с 

получените досега на директора на дирекция „Администрация“ за 

изготвяне на обобщена справка, справка по отношение на изплатени 

възнаграждения в аналогични случаи, както и цялата документация в 

тази връзка да се предостави на Централната избирателна комисия, 

за да може да приеме решение за възлагане изпълнението на 

конкретни дейности на лицата.  

Докладвам ви писмо, което сме получили по електронната 

поща като запитване от госпожа М.          Д.             Л.        , вх. № 

НС-22-703 от 11 март 2021 г. То е с допълнителна информация към 

преди това зададено запитване. Госпожа Л.     ни уведомява, че тя в 

момента изпълнява длъжността директор на общинско предприятие 

„Общински център за култура и младежки дейности“. Назначена е 

по трудов договор към община Кърджали. В запитването се сочи, че 

общинският център е специфична общинска структура, обслужващо 

звено на общината със самостоятелен ЕИК. И в тази връзка 

въпросът, който поставя, е дали е длъжна да ползва отпуска по чл. 

161, ал. 1 от Изборния кодекс.  
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Във вътрешната мрежа е публикуван проект на отговор до 

госпожа М. Л.  

Допълнителна информация с оглед на това какъв е статутът, 

тъй като се казва, че той е по-специфичен, това, което най-общо 

мога да ви кажа, е, че това е бившият културен дом. Основният 

предмет на дейност на общинския център е културна и 

образователна дейност. В този смисъл по аналогия с други такива 

звена към общинската администрация се вижда, че те не са 

юридически лица. Но така или иначе и в запитването се сочи не 

само, че е с трудов договор, сключен с кмета на общината, но, че 

това е обслужващо звено към общината и е на пряко подчинение на 

кмета на общината. С оглед на това, че по разпоредбата на чл. 161, 

ал. 1 от Изборния кодекс задължително по свой избор неплатен 

отпуск, или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до 

обявяване на резултатите ползват кандидатите, които са държавен 

или местен орган, или заемат служба в администрацията на 

държавен или местен орган, няма данни, че това е щатна длъжност в 

самата администрация на общината. Но независимо от това, като се 

има предвид всичко, което е изложено в запитването и това, че е на 

трудов договор, сключен с кмета на община Кърджали, ви предлагам 

предвид съдържанието на посочените разпоредби, както и въз 

основа на информацията в писмото на госпожа М.    Л.         , да 

изразим становище, че директорът на общинското предприятие 

следва да ползва отпуск по реда на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

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, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

писмо, получено от дирекция „Правна“ на Министерството на 
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регионалното развитие и благоустройството с вх. № НС-04-36 от 15 

март. То е адресирано до господин Бойко Станкушев – директор на 

фондация „Антикорупционен фонд“ с копие до Централната 

избирателна комисия по повод постъпило заявление в МРРБ по реда 

на Закона за достъп до обществена информация. Исканата 

информация е по отношение на секционните избирателни комисии и 

техните адреси. Може да се запознаете с отговора – вх. № НС-04-36.  

В същото време от дирекция „Правна“ на МРРБ с вх. № НС-

29-8 от 15 март 2021 г.  от Централната избирателна комисия с копие 

до господин Бойко Станкушев, те ни изпращат заявление за достъп 

до обществена информация с посочен входящ номер в 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 

23 февруари 2021 г. И, както ви казах, въпросът касае информацията 

за избирателните секции, техните адреси – ще видите в самото 

заявление.  

Сочи ни се, че ни уведомяват, че условията за организацията 

и реда за произвеждане на избори се определят от Изборния кодекс 

и съгласно чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 20 и т. 32 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия осъществява дейностите по 

прилагането на кодекса, публикува списък с номерата и адресите на 

избирателните секции в изборните райони и предоставя информация 

относно подготовката и произвеждането на изборите.  

Самото заявление за достъп до обществена информация 

съдържа няколко въпроса. Както ви казах, иска се списък на 

номерациите и адресите на секциите, адресите, които те обхващат на 

територията на страната и чужбина, предвидени за парламентарните 

избори на 4 април 2021 г., информация за методологията или начина 

за изготвяне и разчертаване обхвата на секциите на територията на 

страната. Всичко това Централната избирателна комисия получава 

като готови файлове от Главна дирекция ГРАО по отношение на 

секциите на територията на страната. Адресите на секциите извън 

страната се определят със заповедите на ръководителите на ДКП-

тата.  
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В този смисъл не виждам основание писмото от МРРБ да е 

препратено на Централната избирателна комисия с напомнително на 

това правомощие по чл. 57. Пак казвам – органът, който в държавата 

поддържа системата и списъците на избирателните секции, е Главна 

дирекция ГРАО. Правилно е отбелязано в предишното писмо до 

директора на фондация „Антикорупционен фонд“, че Главна 

дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 

получава съответно тази информация от кметовете на общини и 

общинските администрации, тъй като адресите на секциите в 

страната се определят със заповеди на кмета на общината.  

Аз в момента бих могла да ви предложа, разбира се, да 

изпратим писмо, но тъй като не е написан отговорът, предлагам ви 

го за запознаване, за да може да ви предложа писмо за връщане на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството в 

частта относно секциите с копие до лицето, което е подало 

заявлението за достъп до обществена информация, както и да се 

изпрати до Министерството на външните работи за предоставяне на 

информация за секциите относно гласуването извън страната. Но 

това ще го направя с готов проект на писмо.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Преминаваме към десета точка.  Госпожо Ганчева, 

заповядайте.  

 

Точка 10. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.  

Колеги,  докладвам ви вх. № НС-10-117 и вх. № НС-11-35 от 

16 март 2021 г. Това са уведомления от „Обединени патриоти“ и от 

„Демократична България – Обединение“ за техни упълномощени 

представители, които ще присъстват утре на консултациите, за 

осигуряване. Преписките ще бъдат процедирани както предходните 

за осигуряване на достъп на посочените лица в докладваните 

преписки.  
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Докладвам вх. № НС-11-34 от 16 март 2021 г. Това е отново 

от председателя господин Съев на коалиция „Граждани от 

протеста“, като с това писмо по електронната поща ни информира, 

че от коалиция „Граждани от протеста“, която е регистрирана в ЦИК 

със съответното решение, извършили сме проверка, колеги, тази 

коалиция има регистрирани кандидати по смисъла на чл. 102 от 

Изборния кодекс, и се явява друга партия по отношение на 

провежданите утре консултации, те ни уведомяват за техни 

упълномощени представители, които ще присъстват утре.  

Аз ще ви предложа да допуснем коалицията да присъства на 

утрешните консултации, като обръщам внимание, че чл. 102 от 

закона казва, че те могат да правят предложения само в случаите, 

когато тези партии, до които изпратихме покана – парламентарно 

представените и „Демократична България – Обединение, не 

направят предложения. Това е моето предложение като докладчик.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Ганчева.  

Има ли други предложения?  

Ако няма, процедура по гласуване да бъдат допуснати до 

утрешните консултации в съответствие с реда, предвиден в 

Изборния кодекс.  

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-23-69 

от 16 март 2021 г. Писмо от Държавна агенция „Национална 

сигурност“ във връзка с осигуряване на временния комуникационен 

пункт по повод обработката на резултатите от гласуването извън 

страната.  

Предлагам ви в част първа от писмото да бъде изпратено за 

осигуряване на електронните пощенски адреси, както са посочени за 

целта на обработката на резултатите от гласуване извън страната, а 
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по  отношение на част трета – канцеларските материали, да се 

възложи на администрацията да ги осигури.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По отношение на информацията по 

част втора от писмото, ви го докладвам за сведение.  

Колеги, докладвам, че с вх. № НС-04-01-153/1 от 16 март са 

пристигнали още заповеди на ръководителите на ДКП-тата за 

образуване на избирателни секции.  

Предлагам да ги публикуваме на нашата интернет страница, 

както и по предходния ми доклад от вчера.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

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

132/3 от 16 март 2021 г. От работна група „Избори“ подкрепят 

предложението на посолството ни във Виена, като се сочи, че поради 

липса на избирателен списък за секция във Виена – Посолство, от 

ДП Виена предлагат  регистрираните на сайта на ЦИК 268 

избиратели, които към момента са записани в избирателните 

списъци за съответната секция, съгласно писмото, да бъдат 

поставени в избирателен списък за секция 16, която се намира на 

съответния адрес.  
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Аз считам, че по това писмо единственото, което можем да 

направим, е отново да подадем обобщените данни за лицата, които 

имат право на гласуване, подадени за местата във Виена.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на протоколното решение.  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

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

120/3 от 16 март 2021 г., като от работна група „Избори“ приложено 

ни изпращат грама от дипломатическото представителство в 

Копенхаген, с която уведомяват, че датските общински власти са 

потвърдили невъзможността да бъде осигурен достъп до 

помещението за гласуване в Норебро предвид въведените 

противоепидемични ограничения, от които следва, че на това място 

не може да бъде разкрита избирателна секция.  

Като свързан доклад докладвам и писмо вх. № НС-22-666/1 

от 16 март 2021 г. от К.              Д.             , като са приложени 

снимки. Писмото е посочено, че е от К.                    Д.                  ,  С.                  

Г.         и К.          П.         . Посочват се снимки на сграда. Видно от 

писмото то е и до посолството ни. Сочи се, че е намерена сграда за 

секция Норебро. Знаете, че ние и в работен порядък обсъждахме 

дали следва да се заличава тази секция с оглед контекста на 

утрешните консултации.  

Колеги, имам позволението на главния секретар на 

Министерството на външните работи да си позволя да го цитирам – 

по информация на посланик Стоев е намерено помещение за секция 

в Норебро. Към момента това е информацията, с която разполагам, 

включително и на утрешните консултации ще присъстват 

представители на работна група „Избори“. Затова аз нямам 

предложение към момента. Това е за ваше сведение и запознаване.  
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Имам и други, но мисля, че може да ги отложа за утре. Ако 

прецените, и сега имам готовност да докладвам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Утре да ги 

докладвате.  

Уважаеми колеги, минаваме към последните две точки от 

дневния ред.  

Връщаме колегата Арнаудов в сигнали.  

 

Точка 12. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, припомням накратко сигнал с 

вх. № НС-20-63 от 15.03.2021 г. – сигнал от Съвета за електронни 

медии. Намира се в моя папка в днешното заседание. Преди два часа 

ви го докладвах. Отложихме го, за да се запознаете с двата 

аудиовизуални материала, които са ни предоставени от Съвета за 

електронни медии.  

Моето предложение и тогава и сега е Централната 

избирателна комисия да не установи нарушение с протоколно 

решение, тъй като аз смятам, че представените аудиовизуални 

материали не са агитационни материали и не попадат в обхвата на 

чл. 183 от Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Арнаудов да не се 

установява нарушение, поради това че същите не представляват 

предизборни материали по смисъла на Изборния кодекс.  

Господин Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все пак кой за какво, как?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Арнаудов, накратко да припомните.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Накратко припомням в телевизия 

„Алфа“ на доставчика на медийни услуги…  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвал ли си го?  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Да, преди два часа.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, извинявам се.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение?  

Ако няма, процедура по гласуване.  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Имате ли друг доклад?  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Преминаваме към тринадесета точка. Господин Николов.  

 

Точка 13. Отговори по въпроси на граждани.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател.  

Имам един въпрос и съответно подготвен отговор. Въпроса 

можете да видите в моя папка за вчерашното заседание, вх. № 22-

768 от 15 март 2021 г. Запитване от господин Пе.    : явява ли се 

нарушение използването на стоянките на автобусните спирки във 

Велико Търново, както и други информационни табла, изградени с 

обществени средства за агитационни материали на определена 

политическа сила.  

Отговорът, който съм приготвил в днешна папка, цитира чл. 

183, ал. 3. „Уведомяваме Ви, че агитационни материали се поставят 

само на определените от кмета места, а на сгради, огради и витрини 

– с разрешение на собственика на имота“. Още едно изречение 

предлагам да добавим: „За нарушение на забраните, предвидени в 

Изборния кодекс, се носи административнонаказателна 

отговорност“. Това ми е предложението. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може би е 

добре да добавим едно изречение, че компетентна е Районната 

избирателна комисия в тези случаи, тъй като тя е тази, която трябва 

да се произнесе по такива материали, които се намират на 

територията на изборния район.  
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

отговора.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Друг доклад? Нямате.  

Госпожа Георгиева.  

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

22-767 от 15 март 2021 г., получен от електронната поща от    И.          

Я.                  . Тя ни пише, че за първи път участва в избори и е 

председател на СИК, има странно питане: „С кодекса и останалата 

работа – пише тя – се запознах обстойно, но след пристигане в РИК 

с изборните материали, протоколи и така нататък какви са стъпките, 

какви са етапите и действията на председателя на СИК там, след 

влизането си в РИК?“  

Предлагам ви едно писмо, текста на което ще видите в моя 

папка: „Отговор на поставените въпроси ще намерите в 

Методическите указания по прилагане на Изборния кодекс за 

секционните избирателни комисии за изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г., които Централната избирателна 

комисия предстои да утвърди, както и по време на обучението, което 

ще проведе Районната избирателна комисия.“ Това е текста на 

писмо, който ви предлагам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа 

Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да не се отговаря сега на 

лицето, което ни пита, а след като приемем Методическите указания 

направо с посочване на линк къде може да се запознае с тях и точно 

в частта, защото тя пита за стъпките в РИК, доколкото чух от 

доклада на колегата Георгиева.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението да бъде отложено до приемането на Методическите 

указания, след което да бъде посочено направо решението, с което 

ние приемаме Методическите указания.  

Колега Георгиева, държите ли сега да бъде изпратено, или 

може да остане до момента, до който…  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Да, ще го задържа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. При това 

положение оттегляте доклада и в момента, в който бъдат приети, ще 

го докладвате отново. Благодаря Ви.  

Друг доклад имате ли?  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Не, по тази точка нямам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Джеров имате ли доклади?  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да. Благодаря Ви, господин 

председател.  

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-22-753 от 13 март 

2021 г. Въпросът е от госпожа Д.                 , която казва, че е инвалид 

с над 95% инвалидност, живее в София на съответния адрес. „Към 

кой сайт да подам сайт за подвижна урна?“  

Подготвил съм в моята папка, колеги писмо-отговор на 

госпожа Димитрова. Ще Ви помоля да се запознаете с подробния 

отговор, в който казваме, че трябва да подаде заявление – 

Приложение № 14-НС от изборните книжа не по-късно от 14 дни 

преди изборния ден, съответно 20 март 2021 г., до кмета на 

общината, района, кметството, кметския наместник. Ако не подаде 

заявление в указания срок може да гласува с подвижна избирателна  

кутия, ако заяви това не по-късно от пет дни преди изборния ден. 

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде 

подадено от упълномощено лице или изпратено по поща, факс или 

електронно заявление. В него се посочват имената на избирателя, 

ЕГН, съответно постоянния адрес или настоящия адрес. Когато е 

направено искане се прилага копие съответно от документ от ТЕЛК 

или НЕЛК. И че на територията на всяка община се назначава най-
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малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие 

на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с 

подвижната избирателна кутия.  

Предлагам на госпожа Димитрова да изпратим писмо с това 

съдържание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Колеги, процедура по гласуване на писмото.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-22-759 от 14 март 2021 г. Едно писмо, изпратено ни от 

господин С.      Б.          , в което казва следното: „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.  

Предлагам да отговорим на господин Букиков с писмото, 

което съм изготвил, можете да се запознаете със съдържанието му 

във вътрешна мрежа в моя папка под № 5984, в което казваме, че: 

„Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс водачът на партийната 

листа може да бъде изместен от първото място при 

преференциалното гласуване, като за целта кандидат от същата 

листа трябва да получи повече преференции, отколкото е сумата от 

броя на преференциите с водача и броя на бюлетините без 

преференция за съответната листа. Необходимо е и броят на 

получените преференции от кандидата да е не по-малко от 7 на сто 

от гласовете, подадени за кандидатската листа.“  

Това е предложението за отговор към господин Букиков.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Има ли други предложения?  

Ако няма, процедура по гласуване.  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-22-801 

от 16 март 2021 г. Писмото ни е изпратено от госпожа Б.                    

Б.         , която казва, че преди два месеца е подала електронно 

заявление за гласуване в чужбина. За съжаление й се налага спешно 

да се прибере в България преди седмица и се очертава по време на 

тазгодишните избори да бъде в България. Интересува се, ако все още 

има начин да гласува в секцията на постоянния си български адрес, 

и ако да при какви обстоятелства може да се случи това?  

Предлагам на госпожа Б.               да отговорим, че може да 

намери отговор на своя въпрос на страницата на Централната 

избирателна комисия в рубрика „Избори за Народно събрание 2021 

г.“, подрубрика „Въпроси и отговори“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, докладвам вх. № НС-21-806 

от 16 март 2021 г. Писмото ни е изпратено от господин Г.        , който 

казва: Повод за писмото ми е моето желание и това на съпругата ми 

да гласуваме по настоящ адрес на предстоящите парламентарни 
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избори. Постоянният ни адрес е в гр. Пазарджик, а настоящият в гр. 

София на съответния адрес.  

Предлагам същия отговор във „Въпроси и отговори“ на сайта 

на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване препращане към „Въпроси и 

отговори“.  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

И още един вх. № НС-23-70 от 16 март 2021 г. Писмото ни е 

изпратено от госпожа В.                   Ш.      . Пише ни от името на 

господин Б.           М.           , който е с постоянен адрес в Норвегия и 

член на избирателната комисия в откритата от ЦИК секция в гр. 

Сандефьорд. Господин Мицов в момента е в България и изказва 

опасенията си, че няма да може да се прибере в Норвегия за 4 април 

за изборния ден, заради ограниченията, свързани с COVID-19. В тази 

връзка ни пита дали е възможно член на избирателната комисия да 

получи документ, който да облекчи влизането му в Норвегия.  

Предлагам го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Ако няма друго предложение, остава за сведение.  

Колеги, минаваме към точка „Разни“.  

Колега Димитров, имате ли доклад?  

 

Точка 14. Разни.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Общественият съвет е изпратил 

писмо до главния секретар на Народното събрание госпожа 

Караславова, с което моли да бъде разрешено на Източния вход да се 

направи демонстрация на машините. За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  
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Колегата Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ПВР-06-4 от 15 мат 2021 г., постъпило от кмета на община Враца 

с приложени към него копия от заповед за назначаване на комисия, 

която да извърши отваряне на запечатано помещение и протокол на 

комисията за извършените дейности. Помещението е отворено въз 

основа на Решение на Централната избирателна комисия № 1958-

ПВР от 27 януари 2021 г. във връзка с извършване на неотложен 

ремонт на помещението. Докладвам го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви.  

Госпожа Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-

08-103 от 16 март 2021 г. в Централната избирателна комисия е 

получено Решение от Върховния административен съд по дело № 

2959 от 2021 г. Става въпрос, че с Решението на съда, което е от 

днешна дата, е отменено Решение на ЦИК № 2182, с което 

Централната избирателна комисия заличи регистрация на кандидати, 

които са с двойно гражданство, и кандидати, които са с 

ненавършени 21 години. Тъй като в Решението се твърди, че по 

делото са приложени доказателства и по-точно удостоверение, 

издадено от община Варна, дирекция „Информационно и 

административно обслужване“, че лицето е със заличено молдовско 

гражданство, решението можете да видите в моя папка, но аз правя 

предложение да бъде изпратено писмо до Министерството на 

правосъдието на Република България, за да получим информация с 

какво гражданство е лицето и дали му е заличено гражданството.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване изпращането на писмо до министъра 

на правосъдието на Република България във връзка с извършване 

проверка на гражданството на лицето.  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Имате ли друг доклад?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да. Само за сведение искам да 

докладвам, че в Централната избирателна комисия сме получили с 

вх. № НС-00-282 справка от „Информационно обслужване“ относно 

вписаните състави на секционните избирателни комисии и 

застъпниците за извършваните от тях проверки. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

 

Точка 10. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин 

председател.  

Уважаеми колеги, запознах се, докато течеше заседанието с 

останалата част от докладите в чужбина, така че ще си позволя да ви 

ги докладвам.  

Докладвам вх. № НС-04-01-164 от 16 март 2021 г. Това е 

писмо от работна група „Избори“, като е във връзка с наше писмо 

относно запитване от Г.        Ш.         за откриване на избирателна 

секция в гр. Алмонте, Испания. В рамките на своята компетентност 

се сочи, че Министерството на външните работи ни обръща 

внимание на следното: съгласно наше Решение в гр. Алмонте, 

Испания ще се образува избирателна секция, като в допълнение, 

съгласно чл. 22, ал. 2 ни обръщат внимание от Министерството на 

външните работи, че организацията на българските граждани извън 

страната може да подпомага дейността по подготовка и организация 

на изборите извън страната, като осигурява контакти с местната 

администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите и 

други. В тази връзка за уточняване на организационни въпроси по 

образуване на избирателна секция организацията на българските 

граждани следва да поддържат контакти с дипломатическите и 

консулските представителства.  
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Докладвам го за сведение, колеги.  

Вх. № НС-00-280 от 16 март 2021 г. от съпорт господин 

Добри Цолов ни пита: „Бих искал да попитам относно гласуване в 

чужбина какви документи, освен лична карта или паспорт, трябва да 

нося със себе си? Дал съм заявка за гласуване преди три седмици. 

Намирам се в град близо до Лондон и видях, че в столицата има 

няколко избирателни секции. Като подадох заявката за гласуване 

онлайн не съм получил на имейла потвърждение или някакъв 

документ, с който предполагам трябва да ида до избраната от мен 

секция.“  

Мисля, колеги, че нямаме въпрос или отговор, който да касае 

какви документи трябва да носи, затова предлагам нарочно да 

отговорим на господина, че освен документ, с който ще се 

удостовери неговата самоличност – лична карта или паспорт, както 

сочи той, в случай че е подал заявление за гласуване извън страната 

и е вписан в съответния списък, той няма необходимост да носи 

други документи. В случай че не е подал заявление и гласува в 

секция, в която не е включен в списъка за гласуване извън страната, 

ще трябва да подаде пред СИК и декларация по образец – 

Приложение № 22.  

Този отговор предлагам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-00-281 от 

16 март 2021 г. – писмо от К.        К.                      , която ни пита: 

живее във Виена, Австрия и вече е подала своето заявление, но се 

очаква по време на изборите да е в България.  
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Предлагам да я насочим, че отговор на своя въпрос ще 

намери във „Въпроси и отговори“ № 11 от нашата рубрика.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-04-01-135 от 

11 март 2021 г. Ние сме препратили писмо от госпожа Р.                          

К.            за отговор по компетентност на Министерството на 

външните работи. Те ни отговарят, че в нашата дискреция са 

въпросите.  

Колеги, днес докладвах писмо от госпожа Р.       К.     , ние 

отговорихме, така че го предлагам за сведение. Нямам други 

предложения по този доклад.  

Докладвам вх. № НС-22-217/1 от 11 март 2021 г. Госпожа 

Зорка Михайлова – координатор към Мрежата на изборните 

доброволци по света за Гърция и председател на НС „Заедно 

можем“, ни пише, че констатира голям интерес на изборите от 

нашите сънародници в Атина. Събрали са необходимите заявления 

за откриване на три секции в центъра на Атина – познати и лесно 

достъпни за българските граждани, живеещи и работещи в гръцката 

столица. Изборите се провеждат в сложна обстановка и пандемия, 

поради COVID-19 и сме се съобразили с това. Като в предишните 

избори – продължава изложението си тя – показват, че българската 

диаспора в Атина гласува основно на „Кариасаки“ и на фирма 

„Турист сервиз“. Настояват да се съобразят с исканите три СИК от 

българската диаспора по отношение на адресите.  

Колеги, въпреки че ние имаме информация от 

Министерството на външните работи, че с оглед 

противоепидемичните мерки в Атина, докладвана е на заседание на 
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ЦИК, приета е от колегите за запознаване, за сведение, за 

съобразяване, че ще бъде предоставено голямо помещение в Атина, 

където ще бъдат разположени трите секции. Дори имаме и писмо, 

което съм ви докладвала за обсъждане с оглед исканите указания за 

това помещение. Аз отново предлагам да препратим това писмо на 

Министерството на външните работи, въпреки че има постъпила 

информация в Централната избирателна комисия по повод питането 

на госпожа Зорка Михайлова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Има ли други предложения? Ако няма, да препратим на 

Министерството на външните работи.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам в вх. № НС-23-

42/2 от 11 март 2021 г. Това е писмо, препратено от съпорт от 

Мрежата на доброволците в Австрия. Става въпрос за обединение на 

квартали във Виена, както Виена – Посолство, и Виена – Постоянно 

представителство и служба „Търговски и икономически връзки“.  

Докладвам го за сведение, тъй като имаше становище на 

Министерството на външните работи. Ние направихме обединение в 

подкрепа на искания на граждани и на доброволци, а и днес по-назад 

в докладите ми ние отново гласувахме да предадем обобщените 

данни, местата във Виена на Министерството на външните работи. 

За сведение го докладвам, ако няма други предложения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. Остава за сведение.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-472 от 

15 март 2021 г. от  госпожа М.       С.       : Във връзка със създалата 

се обстановка, напрежение и незаконна ситуация за предложените 
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секции от Посолството ни в Атина искам да ви информирам. 

Получават много обаждания и писма от българи в Атина. Непосилно 

за тях е да отидат и да намерят секцията. Повечето от тях ще излязат 

за малко време. И да отпаднат ограниченията, има страх от страна на 

работодателите им. Ще цитирам повече от тях: „В неделя с разреден 

транспорт няма кой да търси секцията. Отиваме, пускаме си за 

децата, каквото имаме и се прибираме.“ Моля за вашата намеса за 

решаване на създалата се проблемна и незаконна секция. 

Помещението е отдалечено от местата, в които се изпращат пакети 

за България. Помещението е с непозната локация за българите, до 

него няма удобен транспорт, с който тепърва трябва да се запознаем. 

В секцията няма нито едно заявление (закона за ЦИК). Непосилно е 

за хората в кратко време да упражнят правото си на вот поради 

ограниченото време от страна на работодателя във връзка с 

пандемията. Във връзка с горепосоченото моли за отговор как без 

заявления открихте секция, защо попълваме заявления, защо не 

спазвате закона от ЦИК. Моля ви за незабавна и професионална 

намеса, спазване на закона на ЦИК с централна и позната локация на 

българите в Атина в близост до удобен транспорт, което сме 

посочили в заявленията си. Помещенията отговарят на изискванията 

за пандемията. Благодарят предварително. Счита, че молбата ще 

бъде разгледана и взета под внимание. Моли за входящ номер на 

писмото. Предполагам, че от Деловодството са дали на госпожа М.     

И.        входящ номер на писмото.  

Колеги, по така направеното изложение и въпроси считам, че 

Централната избирателна комисия в съответствие със закона е 

определила местата и секциите за гласуване в Атина, съобразила е 

всички относими факти, данни и обстоятелства, включително и броя 

на подадените заявления за място Атина.  

Нямам предложение за отговор. Ако вие имате, колеги, моля 

да го разискваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли 

предложения да бъде изпратен отговор? Няма такова предложение.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, сезирали са ни от 

Министерството на външните работи с грама за допусната 

техническа грешка при изписване на населено място Диценбах в 

нашето  решение. Не ви предложих днес проект на решение с оглед 

на това да изчакаме до утрешния ден, ако случайно се установи 

някакво друго несъответствие, имах информация за такива. Затова 

утре ще ви предложа проект за техническа грешка.  

Припомням, колеги, и ще ги поставя във вътрешна папка 

отново, въпреки че съм ги докладвала, с оглед това, че вече е готов 

проектът на Методическите указания на СИК за гласуване извън 

страната, който може би в утрешния ден или най-късно вдругиден 

сутринта ще ви бъде предоставен на вниманието. Ще моля за 

бележки по него, за да се обобщят при разискванията в ЦИК и ви 

моля да вземете под внимание и докладваните от мен преписки, 

които оставихме за съобразяване и за обсъждане с оглед 

Методическите указания. Аз няма да предлагам работно обсъждане, 

защото такова не се осъществява по преписките с оглед служебната 

ни натовареност.  

Затова в една папка, наименувана „За обсъждане“, ще поставя 

тези преписки.  

И последният ми доклад е с вх. № НС-22-662 от 10 март. 

Госпожа М.       Б.                 сочи, че в края на днешния ден за 

избирателна секция в кв. „Етерберк“, Брюксел, Белгия има подадени 

85 заявления. В интернет не намира информация за адреса. Моля да 

я уведомим за адреса и работното време на секцията.  

Предлагам да се отговори на госпожата с посочване на линк с 

всички секции от нашата страница и страницата на Министерството 

на външните работи, както и с местата за гласуване в Брюксел. Това 

ми е предложението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Уважаеми колеги, с това приключваме дневния ред на 

днешното заседание.  

Закривам заседанието.  

Насрочвам утрешното заседание в 13,30 ч.  

Припомням, че сутринта в Централната избирателна комисия 

ще бъдат проведени консултации за назначаване на секционните 

избирателни комисии за гласуване извън страната. Отделно от това в 

15,00 ч. ще имаме среща със заместник министър-председателя 

госпожа Николова и нейния екип.  

 

(Закрито в 20,35 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Александър Андреев  

     

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

Стенографи:  

Мая Станкова 

 

Юлия Стоичкова 

 

Нина Иванова 


