ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 312
На 17 март 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Регистрация на наблюдатели.
Докладват: Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева
2. Регистрация на агенции, които ще извършат проучване „на
изхода“ (exit-poll) в изборния ден.
Докладва: Димитър Димитров.
3. Медийни пакети.
Докладва: Таня Цанева
4. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Николай Николов, Ивайло Ивков, Бойчо
Арнаудов, Силвия Стойчева.
5. Доклад относно машинно гласуване.
Докладват: Таня Йосифова, Емил Войнов
6. Доклади относно разяснителна кампания.
Докладва: Кристина Стефанова
7. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
Докладват: Ивайло Ивков, Паскал Бояджийски, Николай
Николов, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров,
Цветанка Георгиева, Георги Баханов.
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Катя Иванова, Николай Николов, Ивайло
Ивков, Бойчо Арнаудов, Мария Бойкинова, Паскал
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Бояджийски, Цветанка Георгиева, Силвия Стойчева,
Ерхан Чаушев.
9. Доклад относно заявление по ЗДОИ.
Докладва: Петър Бояджийски.
10. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Бойчо Арнаудов.
11. Отговори по въпроси на граждани.
Докладват: Таня Йосифова, Николай Николов,
Цветанка Георгиева, Бойчо Арнаудов, Мирослав
Джеров.
12. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Бойчо Арнаудов
12. Разни.
Докладват: Севинч Солакова, Николай Николов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Мария Бойкинова,
Таня Цанева.
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, 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, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 16,40 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия.
Във вътрешната мрежа виждате дневния ред, който е обявен.
Има ли желаещи да се включат?
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Госпожо Стойчева, заповядате.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля, в точка Административни
преписки да ме включите.
Други желаещи? Няма.
Процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Колеги, минаваме към точка първа от дневния ред.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
Точка 1. Регистрация на наблюдатели.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА. Уважаем колеги, в моя папка в
днешно заседание има качен проект на решение за регистрация на
сдружение „Сдружение на роверите“ за участие с наблюдатели в
изборите на 4.04.2021 г. Заявлението е с вх. № 15 от 16.03.2021 г.
Подписано е от представляващия Сдружението, госпожа Атанаска
Цанков. Подадено е чрез упълномощения представител Д.
Ф.
Г.
. Има представено пълномощно.
Представени са още пълномощно от госпожа Цанкова, в
полза на 26 лица представители на Сдружението, 26 броя
декларации по образец, списък с имената и единния граждански
номер на изрично упълномощените представители. От електронната
разпечатка от Агенцията по вписванията - Търговския регистър и
регистър на юридическите лица с нестопанска цел е видно, че
Сдружението е определено за извършване на дейност в обществена
полза.
На 17.03.2021 г. е получено по електронната поща писмо от
„Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на
лицата.
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Проверката установява, че от заявените 26 лица, 24 отговарят
на изискванията на Изборния кодекс. Поради което колеги, ви
предлагам да регистрираме сдружение „Сдружение на роверите“ за
участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4
април 2021 г. като българска неправителствена организация.
И да регистрираме като наблюдатели 24 лица, както следва
по списък. Като на лицата да бъдат издадени удостоверения и да се
впишат в публичния регистър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението за вписване на „Сдружението на
роверите“ с 24 наблюдатели.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решение № 2239-НС.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен № 4755-НС може
да се запознаете с проект на решение за регистрация на наблюдатели
от Сдружение „Институт за социална интеграция“. Заявлението е с
вх. № 12 от 16.03.2021 г. от посоченото Сдружение. Подписано е от
представляващия Катя Колева Келевска, подадено чрез
Г.
В.
Сдружение „Институт за социална интеграция“ е
регистрирано с Решение на Централната избирателна комисия 2183
от 9.03.2021 г., като българска неправителствена организация за
участие с наблюдатели в страната на изборите на 4.04.2021 г. Към
заявлението са приложени всички изискуеми документи. В
заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за
регистрация като наблюдатели 32 лица. На 16.03.2021 г. са получени
резултати от извършената проверка от „Информационно
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обслужване“ АД, които сочат, че проверката на лицата от
приложения към заявлението списък установява, че към датата на
регистрацията, 29 лица отговарят на изискванията на Изборния
кодекс и Решение 2017 на ЦИК. А за три лица са установени
несъответствия.
Като вземем предвид това и цитираните правни основания,
предлагам да регистрираме като наблюдатели 29 упълномощени
лица, както следва със съответните ЕГН. На регистрираните
наблюдатели да се издадат удостоверения и да се впишат в
публичния регистър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решение № 2240-НС.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект на решение под
№ 4756 е относно регистрация на Сдружение „Младежи за
Балканите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни
представители.
Постъпило е заявление с вх. № 14 от 16.03.2021 г. от
Сдружение „Младежи за Балканите“, представлявано от Емануела
Димитрова Христова. Към заявлението са приложени и пълномощно
от Емануела Димитрова Христова, представляващ Сдружението в
полза на десет лица, декларации по образец. Десет броя съответния
списък с имената и единния граждански номер на изрично
упълномощените лица.
От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията е
видно, че Сдружението е определено за извършване на дейност в
обществена полза. На 16 март е получено по електронната поща
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писмо от „Информационно обслужване“ АД с резултатите от
извършената проверка на лицата, от което е видно, че 7 от
проверените лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и
на наше Решение 2017 от 11.02.2021 г. За три лица са установени
несъответствия.
Предлагам да регистрираме Сдружение „Младежи за
Балканите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни
представители на 4.04.2021 г., като регистрираме 7 упълномощени
представители на Сдружението, както следва. Посочени са имената
и единните граждански номера на лицата. Да се впишат в публичния
регистър на регистрираните наблюдатели и да им се издават
удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване регистрацията на Сдружение
„Младежи за Балканите“ с упълномощени наблюдатели.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решение № 2241-НС.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект за решение
№ 4757 е относно регистрация на наблюдатели от Сдружение
„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“.
Заявлението с вх. № 63 е постъпило на 11.03.2021 г. Подписано е от
представляващи Михаил Мирчев чрез Надежда Гологанова,
пълномощник. Към заявлението са приложени всички изискуеми
документи, както и списък с имената и единните граждански номера
на 116 упълномощени лица, които са предложени за регистрация
като наблюдатели. На 16.03.2021 г. в Централната избирателна
комисия е получен резултат от проверката от Информационно
обслужване, относно посочените в списъка лица. Тя показва, че 107
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от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 9 лица
са установени несъответствия.
Предвид това и посочените правни основания в проекта на
решение, предлагам да регистрираме като наблюдатели 107
упълномощени представители на Сдружение „Гражданска
инициатива за свободни и демократични избори“. Посочени са в
списъка трите имане и ЕГН на лицата.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения,
както и същите да се впишат в регистъра за публикуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване на регистрацията.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решение № 2242-НС.
Минаваме към точка втора от дневния ред.
Господин Димитров заповядайте.
Точка 2. Регистрация на агенции, които ще извършат
проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Господин председател, в папката
ми има един проект за решение, с който предлагам да регистрираме
10 избиратели, което е допълнителен списък към вече
регистрираните от Сова 5.
Постъпило е заявление вх. № 11 от 16.03.2021 г., подписано
от представляващия Васил Тончев. С Решение 2186 от 9.03.2021 г.
Сова 5 е регистрирана като агенция, която ще извършва проучване
на изхода. С това заявление се иска допълнителна регистрация на 12
лица. Предварителната проверка е извършена от „Информационно
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обслужване“ АД. Установила е, че 10 лица предложени за анкетьори
отговарят на условията. Две от лицата не отговарят на изискванията.
Предвид гореизложеното на основание чл. 57, ал. 1, точка 25,
чл. 202, ал.1.3 и Решение 2017 от 11.02.2021 г. на Централната
избирателна комисия реши:
Регистрира като анкетьори предложените от Агенцията 10
упълномощени лица, съгласно списък приложен към настоящето
решение.
На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверенията.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в тридневен срок от обявяването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решение № 2243.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Допълнително писмо, с което им
съобщаваме, че то е № 60-08. Тук трябва да се впише решението от
17.03.2021 г., този номер, който ми казахте току що. Изясняваме, че
допълнително 10 лица са регистрираните по анкетьори. За две от
лицата са установени несъответствия.
Прилагаме копие от разпечатката, тъй като установихме този
стандарт, да ги информираме по този начин, кои не са регистрирани.
Това е което предлагам като протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението за изпращане на писмо, което да бъде
приложено и протокола за извършената проверка.
Процедура по гласуване.

9
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Минаваме към точка трета.
Госпожо Цанева, заповядайте.
Точка 3. Медийни пакети.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви анблок заявки с вх.
№ НС-24-169. Заявката е от Радио Фреш и Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, на
стойност 7990 лв. и 92 ст. с ДДС.
Заявка с вх. № НС-24-174 от 17.03.2021 г. между Българско
национално радио и Коалиция „Ние гражданите“ на стойност
3240 лв.
Заявка с вх. № НС-24-172 Дарик радио и коалиция „Ние
гражданите“, на стойност 3000 лв.
Заявка с вх. № НС-24-168 от 16.03.2021 г. между
„УЕБГРАУНД“ ЕООД за сайта „Актуално“ и Движение „Заедно за
промяна“ на стойност 1000 лв. с ДДС.
Предлагам да изпратим писма на медиите и на политическите
субекти, че същите имат средства в медийните пакети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението да одобрим направените заявки за
медийни пакети и да изпратим съответните писма до медиите и до
политическите сили.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
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Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Продължавам с договори.
Договор с вх. № НС-24-132 от 15.03.2021 г. Договорът е
между Партия „Пряка демокрация“ и Естейт ТВ ЕООД на стойност
7200 лв. с ДДС. Приложен е медия план във връзка с излъчванията
по този договор.
Предлагам да бъде одобрен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване одобряването на договора.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам всеки път да се докладва, дали
е писмен договора или не, защото може да е устен. Предлагам понататък да се продължи по този ред. Моля, да се гласува
предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Чаушев,
за всеки договор да се казва, дали е писмен или не е писмен.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 6 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Николай Николов,
Севинч Солакова); против – 12 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева).
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Уважаеми колеги, кратък отрицателен вот. Гласувах против,
не защото не е лошо за пълнота на доклада да се включва
включително и цялото съдържание на договорите, но в нашето
принципно решение, за отпускането на медийните пакети, изрично е
записано, че договора трябва да бъде писмен и се одобрява от
Централната избирателна комисия.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В едни други решения нямаше условия за
писмени договори. ЦИК реши, че в един момент, точно за
определена партия да има писмени договори. Така че това едва ли
може да бъде аргумент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев,
отрицателния вот не се подлага на обсъждане, затова ще ви помоля в
тази връзка да спазваме реда.
Госпожо Цанева продължете.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви договор с вх. № НС-24-173 от
16.03.2021 г. Договорът е между Дарик радио и Коалиция „Изправи
се! Мутри вън!“ Договорът е на стойност 11 424 лв.
След нашите указания, договорът е подписан от
представителите по споразумението – двама и е приложен медия
план за медийната услуга.
Предлагам да бъде одобрен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Процедура по одобряване на
договора.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам договор с вх. № НС-24-171 от
16.03.2021 г. Договорът е между Коалиция „Ние гражданите“ и
Информационна агенция „Фактор бг.“ на стойност 2400 лв. по
утвърден медиен план, неразделна част от договора. Медийният
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план включва 10 броя информационни публикации, банер и
интервю. Предлагам да бъде одобрен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване одобряването на договора.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Договор с вх. № НС-24-167 от 16.03.2021 г.
Договорът е между „Икономедия“ АД и Партия „Републиканци за
България“ на стойност 5000 лв., по приложен медия план към
договора, с описание на медийните услуги.
Предлагам да бъде одобрен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване одобряването
на договора.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам договор с вх. № НС-24-170 от
16.03.2021 г. Договорът е между „УЕБГРАУНД“ ЕООД и
Политическа партия „Общество за нова България“ на стойност 3000
лв. с включен ДДС и с приложение № 1 към договора за медия план,
във връзка с изпълнение на услугата по договора.
Предлагам да бъде одобрен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване одобряването
на договора.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам договор с вх. № НС-24-131.
Договорът е от 12.03.2021 г. Тъй като дадохме указания за
коригиране на договора, начина на плащане беше изписан и точка 6
за неустойки, новият договор получихме със същия входящ номер на
16.03.2021 г. Докладвам ви го. Той е между „УЕБГРАУНД“ ЕООД и
Партия „МИР“. Договорът е на стойност 19 200 лв. с ДДС. Към
договора е Приложение № 1, относно изпълнение на услугата в
какво се състои. А именно осем PR публикации в сайта актуално.
Предлагам да бъде одобрен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, 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, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Приключихте с доклада в тази точка. Други по тази точка
няма.
Преминаваме към точка четвърта.
Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 4. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешна
мрежа в моя папка ще видите за последващо одобрение, писмо до
районна избирателна комисия – Търговище, за изпращане копие от
наше решение, относно назначаване съставите на СИК в община –
Търговище. За сведение и изпълнение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване писмото, с което да изпратим нашето
решение на РИК – Търговище.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на
консултациите и поради спешността на въпросите, моля за
последващо одобрение на три писма до Печатницата на БНБ, за
съгласуване на график за предаване на отпечатаните хартиени
бюлетини, за секциите извън страната. Доставката да се извърши до
Министерството на външните работи, както и искане Печатницата
да ни предостави съдържанието на бюлетината, за гласуване във
всички изборни райони в страната.
Във връзка с предаването на бюлетините на 19.03.2021 г.,
едно писмо до министъра на външните работи с копие до работна
група избори, с ръководител постоянния секретар на МВнР, до
министъра на финансите, министъра на вътрешните работи и до
Печатницата на БНБ, госпожа Захариева, да ни предостави
информация за оправомощените лица, които да имат право да
получат бюлетините, както и да подпишат приемо-предавателните
протоколи.
Моля, за последващо одобрение на тези три писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване
последващото одобрение на изпратените три писма.
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,
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Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам
исканите от нас кочани по 100 броя бюлетини с нулева номерация,
надпис образец за гласуване в изборите за народни представители, за
райони 23-ти – София, 15 – ти Плевенски, както и един кочан за
гласуване в секциите извън страната, сме получили с писмо НС-2621 от 17.03.2021 г. Кочаните се намират в зала 42-ра на
разположение на Централната избирателна комисия.
Колеги, докладвам ви писмо от администрацията на
Министерския съвет във връзка с предложението на Централната
избирателна комисия, по отношение на протоколите на районната
избирателна комисия и на секционните избирателни комисии.
Този въпрос беше засегнат от представител на АМС и на
проведената координационна среща, организирана от вицепремиера
госпожа Николова с № НС-03-61 от 17.03.2021 г.
Препращат ни писмо от Печатница „Демакс“, на която е
възложено отпечатването на протоколите на РИК и на СИК.
Предлагат Централната избирателна комисия да преразгледа
предложението, по отношение на отпечатването на броя на
позициите в точка 8, равни на броя на кандидатите в кандидатските
листи на партиите и коалициите при отчитането на
преференциалния глас.
По отношение на одобряването на предпечатните образци, те
предлагат да се спази досегашната практика, да се изпращат в ЦИК
за одобрение протоколите на СИК и на РИК, за всеки отделен
изборен район.
Колеги, предлагам една кратка почивка за заседание на
работна група, за да разгледаме предложението по отношение на
точка 8. По отношение на точка 2-ра, ние това го обмислихме и го
направихме като решение на Централната избирателна комисия, въз
основа на решение на Централната избирателна комисия.
Централната избирателна комисия няма възможност да се ангажира
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с одобряването на предпечатните образци на протоколите на РИК и
на СИК във всички изборни райони. Ще съгласуваме по видове в
един произволно избран изборен район. Нека да ни представят така.
За сведение и запознаване на този етап.
За сведение ви докладвам приемо-предавателен протокол,
който за Централната избирателна комисия е подписан от госпожа
К. М.
. Преподписан е от господин Н.
Г.
.
Получени са ключовете и е направен оглед на съответно зала 1, зала
3, помещението за преводачите. Оборудването е предадено на
Централната избирателна комисия в добро състояние, с тази
констатация.
Докладвам го за сведение на Централната избирателна
комисия. За съхранение при директора на Дирекция
„Администрация“ до приключването на процеса по приемане на
документите и ползването на тези помещения в този период от
време.
Докладвам ви за сведение писмата, които получаваме от
областните управители, по отношение на тиража на бюлетините.
Получаваме писма с искане за увеличаване на този тираж. Моля,
колеги да погледнете справката се обобщава. Тя е актуална към
настоящия момент и е публикувана във вътрешната мрежа, заедно
със списъка на адресите за доставка на бюлетините по писмата от
областните управители. Виждате, че в тази таблица липсва
единствено писмо от областния управител на гр. София за трите
изборни района.
За сведение да кажа, че бюлетините за Министерство на
външните работи ще бъдат предадени в 9.30 часа на 19.03.2021 г.
Знаете, че по договора, който имаме с Печатницата на БНБ, срока
беше включително 20.03.2021 г. По тяхно искане Централната
избирателна комисия се съгласи, съобразявайки се разбира се и с
направеното предложение от Министерство на външните работи да
има 14 дни, които да послужат, както за разпределение по държави,
така и за изпращането им и своевременното доставяне до секциите
извън страната.
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Всичко по отношение на бюлетините за извън страната е в
срок, дори предсрочно.
За сведение ви го докладвам.
Докладвам за сведение писмо от кмета на община – Плевен,
за отваряне на запечатаното помещение. Към придружителното
писмо е приложено копие от заповед за назначаване на Комисия по
чл. 445 от Изборния кодекс, както и протокол за отваряне на
хранилището, в което се съхраняват изборни книжа и материали на
1.03.2021 г. Това е във връзка с произведения частичен избор на
28.02.2021 г. в кметство Николаево. За сведение.
За сведение ви докладвам и писмо от администрацията на
Министерския съвет, с което писмо ни уведомяват за доставката на
изборни книжа в Министерство на външните работи на 18.03.2021 г.
Става въпрос за протоколите на секционните избирателни комисии
извън страната. За сведение на Централната избирателна комисия.
Докладвам ви за сведение получено писмо от Дирекция
„Информационни и комуникационни системи“ в Народното
събрание със списък на лицата и посочени дейности, които те ще
изпълняват за подпомагане на работата на Централната избирателна
комисия.
Уважаеми колеги, на този етап за запознаване, писмо от
Държавна агенция „Електронно управление“ с вх. № НС-00-287 от
17.03.2021 г., техен изходящ номер, за предприемане на мерки за
ограничаване на необходимостта от физическо присъствие и
създаване на възможност за централизирано подаване на заявления
от избирателите до общинските администрации, във връзка с
упражняването на избирателните им права.
Моля, да се запознаете с това писмо. Специално заседание на
работна група да се проведе. То е интересно, независимо от срока в
който го получаваме, тъй като е свързано с упражняването на
правата от страна на избиратели, при подаване на заявление до
общинските администрации по Изборния кодекс, за да могат да
заявят искане за вписване по настоящ адрес, за гласуване с подвижна
избирателна кутия и т.н. Интересно предложение. Заслужава
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внимание. Централната избирателна комисия нека да го разгледа
внимателно.
Уважаеми колеги, докладна записка ЦИК-09-88 от 17.03.2021
година, проведено е и заседание на работна група на 16.03.2021 г.
Предложението е за сключване на трудов договор, на основание чл.
39, ал. 5 от Правилника за организацията на дейността на
Централната избирателна комисия с госпожа С.
И.
А.
на това основание.
Приложен е проект на трудов договор, на длъжност
„технически сътрудник“, на непълно работно време, 4 часа дневно и
съответния размер на трудовото възнаграждение, съобразно размера
на трудовото възнаграждение по щатното разписание.
Предложен е проект ЦИК-09-88. Към докладната записка са
представени всички необходими документи, както ви казах, проекта
на трудовия договор, длъжностната характеристика като проект.
Средствата по трудовия договор са от план-сметката приета
от Министерския съвет по § 02-01.
Срокът на трудовия договор от 18.03.2021 г. до 15.04.2021 г.
се предлага, 4 часа както ви казах и каквото беше и предложението.
Моля, за одобряване на представения проект на длъжностна
характеристика за длъжността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване,
одобряването на длъжностната характеристика.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, моля за приемане на
протоколно решение, за сключване на трудов договор с госпожа С.
И.
А.
, със съответното ЕГН на длъжност
„технически сътрудник“. Срок на договора от 18.03.2021 г. до
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15.04.2021 г. Четири часа дневно, 20 часа седмично със съответното
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението и упълномощаването на председателя
да сключи договор от името на Централната избирателна комисия.
Процедура по гласуване
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, процедура по прегласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам.
Получили сме писмо по електронната поща, че в Многопрофилна
болница за активно лечение „Здравето 2012“ – ООД, не отговаря на
условията за образуване на избирателни секции, тъй като пациентите
основно са под 18 години, които нямат избирателни права.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа
Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаем колеги, във връзка с
установеното решение от вчера на Върховния административен съд,
с което е отменено наше Решение 2182. Предлагам да се обърнем
към директора на Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ, с молба да бъде
предоставена на Централната избирателна комисия информация,
относно наличието или неналичието на гражданство, различно от
българско за посоченото лице. Със уточнението да получим тази
информация към дата 9.03.2021 г. Това е датата, на която е
постановено нашето решение и съответно към днешна дата 17 март.
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Има проект на писмо до господин Гетов в моя папка. Моля
колегите, ако имат други предложения, ако няма, да гласуваме
изпращането на писмото до господин Гетов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване изпращането
на писмото до господин Гетов.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка можете
да се запознаете с един проект на писмо, до господин Ивайло
Филипов – изпълнителен директор на Информационно обслужване“
АД, във връзка с обученията на районите избирателни комисии,
които предвиждаме да стартират от 22.03.2021 г.
Молим, да ни предложите варианти за провеждането им.
Моля, да го обсъдим и да го изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).
Госпожо Ганчева заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах против, защото считам, че
в проекта следваше да бъде включена и възможност, освен за РИКовете и за обучение на СИК извън страната, както бяхме говорили в
работен порядък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма пречка да
го включим госпожо Йосифова.
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Ще го допълним.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да го гласуваме
ли отделно или само да го допълним? Няма да го гласуваме.
Колегата Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад
писмо, което беше депозирано от страна на Столичната община и
разглеждахме на заседанието в понеделник.
Същото писмо е с вх. № НС-07-9 от 12.03.2021 г. Може да го
видите в моя папка за заседанието в понеделник.
Отговора, който може да видите в моя папка, уточняваме по
първия поставен въпрос. Това са питания, които са относно
приложението на Решение 2159 във връзка с образуване на ПСИКове за карантинирани лица.
Първият въпрос, който се поставя отново, счита ли ЦИК за
необходимо определянето на точни дати спрямо изборния ден, на
които лицата следва да са карантинирани и изолирани, за да имат
право да подадат заявление за гласуване.
Уточняваме, че срока на карантина е определен в Закона за
здравето. В момента от който започва да тече този срок, за всеки
поставен под карантина или изолация, се определя с акт на
здравните власти, предписание издадено от директора на РЗИ или
упълномощено от него лице, по чл. 61, ал. 3 от Закона за здравето.
Срокът на карантина или изолация, според този акт, следва да
се съобрази, при преценка основателността на подадено заявление от
избирател за гласуване с подвижна избирателна кутия. И за да може
да упражни правото си на глас, по реда на Решение № 2152, се
изисква избирателят да е поставен под карантина или изолация към
4.04.2021 г.
В този смисъл въвеждането на допълнителни срокове е
неуместно.
Вторият въпрос е с важно практическо значение. Сочи се като
житейска практика, че много хора, които са поставени под
карантина или изолация, не живеят нито на постоянния, нито на
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настоящия си адрес, а на третия адрес, за да предпазят съответно
семейството си.
В този случай, въпроса е, цитирам, в периода на приложение
на тяхната мярка при условие, че пребивават на адрес различен от
постоянния или настоящия, но в рамките на населеното място, по
постоянния и настоящия адрес, могат ли също тези хора да гласуват
с подвижна избирателна кутия? Уточняваме, че ако към датата на
изборите, поставен под задължителна карантина или изолация се
намира на друг адрес, различен от постоянния или настоящия, няма
да може да гласува по реда на Решение № 2159.
Третият въпрос, който се поставя, относно капацитет от
избиратели, аз го разбирам като брой избиратели, който една секция
за гласуване на поставени под карантина или изолация, следва да
обслужи в рамките на изборния ден. Уточняваме, че капацитет от
избиратели, който една секция за гласуване с подвижна избирателна
кутия, следва да обслужи в рамките на изборния ден, не може да
бъде определен, тъй като това зависи от редица фактори. Географска
близост на адресите на избирателите, включени в съответния
избирателен списък, транспортното натоварване в различните части
на деня, то е различно и т.н. Трябва да отбележим, че практиката от
отминалите избори сочи, че един ПСИК по принцип, една подвижна
избирателна комисия, може да покрие от 25 до 60 адреса,
включително на частичните избори, които бяха проведени сега
февруари месец. Една подвижна секционна избирателна секция, за
която дадохме разрешение да работи от 6.00 часа, беше покрила 65
адреса.
Така че по този въпрос за капацитета, не вземаме категорично
становище. Това е предложението, което имам за отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате подготвения отговор от страна на господин
Николов. Имате ли предложения? Няма.
Колеги аз имам предложение. Последното изречение от точка
1 да отпадне, защото въпроса за уместно или неуместно не стои.
Определени са сроковете със Закона за мерките и действията в
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извънредно положение, с което е въведена уредбата на секции с
подвижните избирателни кутии, за карантинирани и поставени под
изолация.
По отношение на точка 3, предлагам да се редактира и да
стане, че така наречения капацитет от избиратели, нещо което
считам, че не е коректно като термин, но ако го използва общината е
въпрос, който следва да бъде решен от самата общинска
администрация. Тъй като тя познава разположението на адресите на
тези лица. Тя знае как се намират и тя може единствено да определи,
колко избирателя биха могли да бъдат обслужени от една секция.
Затова, това не е нещо, което може Централната избирателна
комисия, за разлика от общинските администрации, да дава указания
на органа, който е компетентен.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Приемам и двете добавки. Към точка
1 изречение последно отпада, а точка 3 се прередактира, в посока
капацитет от избиратели, които една секция за гласуване с ПИК
следва да обслужи в рамките на изборния ден е въпрос, който следва
да бъде решен от компетентността на съответната общинска
администрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако позволите,
аз капацитет също бих го махнал, броя на избирателите.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Приемам.
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,
Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колегата Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, ЕП-09-23 от 16.03.2021 г., ЕП-0924 от 16.03.2021 г. и ЕП-09-25 от 16.03.2021 г., постановление за

24
назначаване на три броя експертиза, три боря експертиза и три броя
експертиза. За сведение.
П. П. – старши експерт от Национална следствена служба
ни изпраща постановления на Петя Куцкова, следовател при
Окръжен следствен отдел, Окръжна прокуратура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения? Няма.
Колегата Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-09-13 от
17.03.2021 г. от Районна прокуратура – Варна е постъпило едно
постановление, с което Районната прокуратура – Варна, връща на
Централната избирателна комисия, избирателен списък част първа,
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на
25.10.2015 г.
Те не ни връщат оригинала, а ни връщат заверено копие,
което предполага, че оригинала е при тях. Аз предполагам, че тези
списъци се съхраняват от общинската администрация във Варна и
може би там трябва да бъде върнат оригинала.
Колеги, ще изготвя едно писмо до Районна прокуратура –
Варна, да изискаме оригинала на този документ, за да може да бъде
върнат после на Общинската администрация – Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Процедура по гласуване изпращане на писмо.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колегата Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия е постъпило писмо от кмета на Община Самоков, с което се
иска разрешаване на достъп до запечатано помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали, от произведените избори за
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общински съветници, кметове и Национален референдум на
25.10.2015 г., с цел предаване на изборните книжа на Отдел
„Държавен архив“ в гр. София.
Предлагам да изпратим писмо до кмета на Община Самоков,
с което да го уведомим, че достъпа до запечатани помещения,
определени за съхранение на изборни книжа, с цел тяхното
предаване на Държавна агенция архиви, се осъществява на
основание точка 2.1 от Решение № 1244-МИ на Централната
избирателна комисия, със заповед на кмета на общината, без да е
необходимо изрично разрешение от ЦИК. Като за извършените от
длъжностните лица действия, се съставят съответните протоколи и
се уведомява Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване изпращането на писмото до кмета на
община Самоков.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Още един доклад в тази точка.
Постъпило е писмо с вх. № НС-06-67 от 16.03.2021 г., от
председателя на Общинския съвет – Берковица. Той се обръща към
нас, във връзка с решение № 143-МИ на Общинска избирателна
комисия – Берковица, с което предсрочно са прекратени
пълномощията на общински съветник при Общинския съвет –
Берковица и е обявен за избран за общински съветник следващия от
листата. И моли за становище Централната избирателна комисия за
следното.
Следва ли, че в случай е налице жалба срещу решението на
общинската избирателна комисия, в която не е поискано от съда
спиране изпълнението на оспореното решение. Във връзка със
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законосъобразното уведомяване на общинските съветници, за
предстоящото заседание на Общинския съвет, което е насрочено за
26.03.2021 г., да се уведоми новоизбрания общински съветник и
същия да положи клетва. Или следва да се изчака приключване на
съдебното производство, съответно да се уведоми общинския
съветник с прекратени пълномощия.
И в случай, че считаме, че следва да се изчака приключване
на съдебното производство, легитимно ли ще е участието, съответно
гласуването на общинския съветник с прекратени пълномощия, на
заседанието на Общинския съвет – Берковица на 26.03.2021 г.
Досегашната практика на Централната избирателна комисия
е била, да не дава становища по прилагането на Закона за местното
самоуправление и местната администрация. Още повече, че от
писмото на председателя на Общинския съвет – Берковица, не става
ясно, дали той е получил съгласно чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА, препис от
влязло в сила решение на общинската избирателна комисия –
Берковица, което общинската избирателна комисия следва в
тридневен срок, от влизането в сила на решението, да предостави. Аз
предлагам да не отговаряме на това запитване. Разбирам
председателя за неговото затруднение, относно уведомяването на
общинските съветници. Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
друго предложение? Няма. Остава за сведение.
Минаваме към точка пета. Госпожо, Йосифова заповядайте.
Точка 5. Доклад относно машинното гласуване.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, докладвам първо
писмо с вх. № ЦИК-066-129, в моя папка от вчера е това писмо. С
него изпълнителя „Сиела Норма“ АД първо иска във връзка с
предстоящия утре брифинг, да бъдат изнесени от територията на
склада два броя машини и да разпоредим на службите, които
охраняват обекта, да бъде разрешено тези машини да бъдат
изнесени.
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Предлагам в тази връзка, да се обърнем към Министерство на
вътрешните работи с указание, двете машини да бъдат с посочен
сериен номер и при връщането им да се свери този сериен номер.
Като им укажем, че са ни необходими за брифинга от 14.00 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване, да изпратим писмо.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Към същото писмо колеги, във втора
точка посочват, че по молба на Обществения съвет, вероятно на
Централната избирателна комисия, е необходимо да изнесем от
територията три боря машини от обучителните, които да
разположим на три избрани места в София, с цел извършване на
демонстрации.
Тъй като все още не са ясни всички детайли, докладвам го за
момента за сведение.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Докладвам колеги, писмо с вх. № ЦИК06-6-130 от вчера, във вчерашна папка, отново писмо от
изпълнителя, с което ни изпращат три лица, които трябва да бъдат
проверени. Предлагам да се изпрати списъка на Министерство на
вътрешните работи и ДАНС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване изпращането на лицата до МВР и ДАНС за проверка.
Гласували 17 членове на ЦИК: за –17(Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Следващ доклад колеги, ЦИК-06-6-131
от днес. Писмо от Министерство на вътрешните работи, във връзка с
извършена проверка на лицата. Предлагам с оглед резултата на тази
проверка, да бъде изпратено писмо до изпълнителя „Сиела Норма“
АД и до Министерство на вътрешните работи, за допълване на
списъка с лицата, които вече са проверени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване изпращането с писмо, на резултата
от извършената проверка.
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, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: На следващо място колеги, докладвам
преписка с вх. № ЦИК-06-6-132 от 16.03.2021 г., в моя папка от днес.
Отново от изпълнителя. На първо място искат от нас, спешно да
бъде предоставена бюлетината с всички данни. Пълен списък на
партии и преференции за тях. Докладвано е.
Колеги, докладвам за последващо одобрение писма, които са
изпратени с проектен номер 6013 и 6027, във връзка с изпращане на
бюлетините с исканите данни на електронен носител и във връзка с
изпращане на решения, които са относими по този казус.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване последващото одобрение.
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, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в същото писмо изпълнителят
„Сиела Норма“ АД ни посочва, че промени в данните на бюлетината
могат да извършат, най-късно до 18.03.2021 г. Промени в данни на
избирателните секции, могат да извършат за получени от
Централната избирателна комисия данни, най-късно до 22.03.2021 г.
Защото след този срок са им необходими два дни за извършване на
промени, провеждане на тестове, за да започне финалното
конфигуриране на машините и тестове на всяка една машина, за
всеки един компонент.
Всички машини трябва да са готови, сортирани за
транспортиране до 1.04.2021 г., за да започне тяхното товарене на
2.04.2021 г.
Във втората част на същото писмо, се обръщат към нас с
молба, да ни бъде изпратена спешно информация, относно бланки на
протоколи, за отчитане на работата за деня преди изборите и за
изборния ден, които е необходимо да бъдат разпечатани в голям
тираж, след което разпределяни по секции. Тези протоколи са част
като приложение от методическите указания. Така че, ние все още не
сме ги приели. Когато бъдат приети и одобрени ще ги изпратим.
Също така се иска да изпратим информационния плакат. Той
беше одобрен с наше решение от 8.03.2021 г. Предлагам да го
изпратим.
В същото писмо искат комуникация, относно провеждането
на обученията на членовете на секционните комисии.
Предлагам да изпратя запитване, да конкретизират за какво
става въпрос в тази последна част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Чаушев иска думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладват се някакви потоци от
информация, но не се структурират по същество. Първата част на
едно писмо, не знам коя от всичките беше, защото се скачаш от тема
на тема. Изпълнителят ни постави някакви си срокове, обърнете
внимание и то до 18.03.2021 г. Какво е това? Това за сведение ли е
сега? За изпълнение на договора ли е? За лично ползване на ЦИК, че
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някой иска някакви срокове. Каква е връзката на тези срокове със
закона, с договора? В този поток не може да се структурират
важните неща. Съгласяваме ли се с тези срокове? Защото вчера ни
говориха нещо друго. Говориха за три, пет дни при определен тип
условия. Коя ръка знае, какво върши другата ръка? Това е писмения
текст. И предполагам, че се е позовал на договора. Почти съм
убеден. Защо не го програмирахте. Аз нали ви казах, ще последва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, в частта
в която те поставят едни срокове, а именно промени в данните на
бюлетината, да бъдат извършвани до 18.03.2021 г. и в данните на
избирателните секции считам, че в случая е прав колегата Чаушев,
да пуснем едно писмо, с което да кажем, че не са приемливи, те да
определят такива срокове. Още повече, че ние виждаме, че самите
общини в повечето случаи изменят адресите на секциите и ние им го
препращаме. И това е процес, който не зависи от Централната
избирателна комисия.
А по отношение на промените в бюлетината, да ги уведомим,
че с оглед предстоящото дело, има едно дело в един от районите,
което след приключване на делото, може да се наложат промени в
данните на бюлетината, по отношение на РИК – 24, тъй като там
имаме дело, което е насрочено за 22-ри. Няма как на 22-ри, още
повече, че не е последна инстанция. Може да има обжалване, което
няма как ние в тази връзка да приемаме такива. Същите срокове не
са договорени в договора, като окончателни. Не могат да бъдат
приети като условия, от страна на изпълнителя.
Още повече, както каза колегата Чаушев, много коректно във
вчерашната среща, в протокола беше записано ясно твърдението на
представителите на изпълнителя, че в рамките на три дни откакто им
бъде подадена информацията, те биха могли да извършат
препрограмиране или програмиране на машините със софтуера,
който е приложен софтуер във връзка с гласуването. Това означава,
че в тази част, ние трябва да възразим категорично срещу сроковете.
Предлагам такова писмо да бъде изпратено. Може би едно и
също писмо.
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Колеги, обявявам почивка 15 минути.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна
комисия.
Точка 5. Доклад относно машинното гласуване.
Госпожо Йосифова продължете.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, първо предлагам да
приемем протоколно решение, за определяне на всички секции с над
299 избиратели, в които ще се произведе машинно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Въз основа на
предоставената ни информация от ГД „ГРАО“ и от „Информационно
обслужване“ АД, като обобщение въз онова на данните въведени от
районните избирателни комисии, за номерацията на секционните
избирателни комисии. Изпратено на „Сиела Норма“ АД с наше
писмо, което ще посочим.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Предлагам колеги, да се качи това
протоколно решение със списъка на секциите, на нашата интернет
страница в рубриката „Машинно гласуване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване, протоколното решение за качване на списъка на секциите,
в които ще има машинно гласуване, на страницата на Централната
избирателна комисия.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
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Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: На следващо място колеги, предлагам
да се изпрати писмо до кметовете на всички общини в страната, с
указание, че не могат да извършват промени в номерацията и
адресите на секциите, които са определени за машинно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, предлагам още едно писмо във
връзка с доклада, който беше преди почивката.
ЦИК-06-6-132. В отговор на изпълнителя на „Сиела Норма
АД, предлагам първо да отговорим, че сроковете, които са посочени
не кореспондират с предвиденото в клаузите на договора, сключен
между нас. Също така да ги уведомим, че образеца на бюлетината на
РИК-24 все още не е одобрен, поради висящо административно дело.
На трето място, да ви уведомим, че общините са тези, които
определят номерацията и адресите на секциите. Това не е в нашата
компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Адресите
определят, като тук може би е хубаво да добавим колеги, че ние сме
им изпратили номерата на секциите и адресите с писмо, което да е
посочено от датата. Както, че сме ги уведомили за промяна в
адресите, с писма които също може да посочим, тъй като веднага
след като са получени в ЦИК, ние сме ги препратили и на тях.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
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Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колегата Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-00-279 от 16.03.2021 г. С писмото от „Информационно
обслужване“ АД ни изпращат технически формат на данните, които
ще бъдат изчитани от контролните памети и на устройствата за
машинно гласуване.
Подготвянето на този технически формат е залегнало в точка
10 от раздел първи, на изискванията към организацията и
технологията на компютърната обработка.
Предлагам с писмо да изпратим техническия формат на
данните на „Сиела Норма“ АД, за да могат да параметризират
записващите технически устройства на машините за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на писмото.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК06-6-133 от 17.03.2021 г. Писмото е от Обществения съвет и с него
ни изпращат списък за съгласуване на наблюдатели, които да
присъстват на процеса по удостоверяване несъответствието на
специализираните устройства за машинно гласуване.
Ще припомня, че с наше писмо от 04.03.2021 г. ги
уведомихме, че членове на Обществения съвет, които са
регистрирани като наблюдатели, могат да присъстват в процеса на
удостоверяване на несъответствието на специализираните
устройства за машинно гласуване, след като ни изпратят списък за
съгласуване.
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Изпратен ни е списък с девет лица, от които след проверка се
установи, че само пет са регистрирани като наблюдатели за
изборите, а именно това са: Росица Матева, Надежда Гологанова,
Ива Лазарова, Стефан Манов и Тодор Гунчев. Останалите четири
лица, които са посочени в писмото, не са регистриран като
наблюдатели.
Предлагам да изпратим писмо на трите организации ДАЕУ,
БИМ и БИС, с копие до Обществения съвет, с което да ги
информираме, че петте лица са регистрирани като наблюдатели за
изборите за народни представители на 4.04.2021 г. и имат право да
присъстват, в процеса по удостоверяване на съответствието на
специализираните устройства за машинно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Единственото което е, да бъде
добавено, че същите се легитимират с удостоверението, което им е
издадено като наблюдатели в изборите за народни представители.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Продължаваме с точка 6.
Госпожо Стефанова заповядайте.
Точка 6. Доклад относно разяснителна кампания.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги във вътрешна
мрежа в моя папка е публикуван коригирания клип 5. Моля да се
запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, предлагам след като се запознахме всички с клипа, да бъде
върнат, за да може да има съответствие между картина и звук. И по
този начин да може да съответства, защото в противен случай,
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гледайки картините, може това да не даде достатъчна информация
на избирателите. И да бъде премахнато изписването на името.
Връщаме го и после ще го гледаме, за да може да го приемем. За
момента се запознахме, нека да бъдат нанесени промените и след
което да може да го одобрим в окончателен вариант.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-25-1-9 от
16.03.2021 г., сме получили междинен отчет от Би Ти Ви медия груп,
във връзка с излъчванията на аудио клиповете по радио N-Joy. Моля,
да се запознаете във вътрешна мрежа. Както и втория междинен
доклад НС-25-72 от 16.03.2021 г. от Инвестор бг., заедно със
сертификатите за излъчване на клиповете за разяснителна кампания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Преминаваме на точка седма.
Господин Бояджийски заповядайте.
Точка 7. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № НС-22-844 от 17.03.2021 г. на господин Г.
Д.
. Той е от Чехия и пише, че няма да може да гласува в
Прага - Чехия. Ще бъде в друг град. Какво да направи?
Да го насочим към рубрика „Въпроси и отговори“ ви
предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване. Да го насочим към
рубриката „Въпроси и отговори“, където ясно е казано, че
господинът може да гласува във всяка друга открита секция извън
страната, като подаде съответната декларация.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
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Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължете господин Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Вх. № НС-22-798 от 16.03.2021 г.
Господин Т.
Н.
казва, че е подал заявление за
гласуване извън страната в гр. Милано – Италия, но са се променили
плановете му и ще бъде в България. Но не знае дали ще бъде във
Варна или в София. Към рубрика „Въпроси и отговори“ да го
насочим. Може да гласува с декларация, че не е гласувал на друго
място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господинът
може да гласува в България по постоянен адрес или трябва да подаде
до 20.03.2021 г. по настоящ адрес. Иначе няма как да гласува в
София или във Варна.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Той това пита. Възможно ли е в
срок до 20.03.2021 г. да поискам да гласувам в гр. Варна, където ми
се налага да бъда в следващите седмици? Ако има настоящ адрес, но
това беше във рубриката „Въпроси и отговори“, също засегнато като
тема. Затова да го препратим там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Добре.
Препращаме го към рубриката „Въпроси и отговори“.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Вх. № НС-22-671 от 10.03.2021 г.
Господин Г.
е попълнил електронно заявление за
гласуване от гр. Познан – Полша. Не е получил потвърждение и на
страницата ни няма информация. Иска да знае какви са следващите
стъпки. Предлагам да го препратим към рубриката „Въпроси и
отговори“, където е обяснено какви са следващите стъпки.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1
(Александър Андреев).
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващото ми писмо е до
господин Т.
Я.
, който е имал проблем с регистрацията на част
от неговото семейство, за да гласува в Сан Диего – Калифорния.
Изпратил ни е имената им, като е скрил ЕГН-тата. Пита как
могат да упражнят правото си да гласуват.
Аз ви предлагам, този път да се изпрати писмо. То е в
днешната папка на моя доклад и е със следния текст.
Вие и вашето семейство може да упражните правото си на
глас, за свободно избрана от вас секция за гласуване извън страната.
В случай, че не сте вписан в избирателния списък на секцията, може
да гласувате, след като подадете декларация по образец Приложение
№ 22 от изборните книжа. В случай, че желаете извършване на
проверка, относно затрудненията при регистриране на членовете на
неговото семейство е необходимо да предоставите техните единни
граждански номера.
Предлагам така да му отговорим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване изпращането на писмо.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,

38
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Имам една проверка, която е
дошла по писмо от един наш съгражданин от Люксембург, господин
М.
. Извършихме проверка. Установи се, че четири пъти е
направил опити да подаде заявление. Първият път е бил грешен
кода. Вторият път е подадено успешно и третия и четвъртия път,
системата му е върнала, че вече има подадено заявление. Да
изпратим стандартен отговор, в който да му обясним тези факти, за
да се успокои, че никой не е ползвал ЕГН-то му, без негово знание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожа Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател,
уважаеми колеги, първо за сведение. Днес бяха проведени
консултациите за назначаване на СИК, за гласуване извън страната.
Като консултациите приключиха при постигнато съгласие между
участниците. Като в консултациите присъстваха и други партии, по
смисъла на чл. 102 от Изборния кодекс, с чиито предложения ще
бъдете запознати при проекта на решение. Това за консултациите.
Предлагам на вашето внимание, проект за поправка на
технически грешки в Решение № 2212-НС от 12.03.2021 г. Като в
Централната избирателна комисия са постъпил писма с номера НС04-01-159 и НС-04-01-153 от 15 и 16 март 2021 г., с което от
Министерство на външните работи, съответните посолства ни
сезират за допуснати технически грешки при изписването на място,
Диценбах за Германия и съответно място Антверпен-Берхем.
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Предлагаме ви проект с правилното изписване, с оглед
допуснатите технически грешки. Моля за решение в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
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, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решение № 2244-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. НС22-845 от 17.03.2021 г. Пише ни госпожа А.
, координатор за
Норуолк. Госпожа М.
, координатор за Куинс. Това са места
в САЩ. Надежда С.
, координатор за Бостън.
Писмото е адресирано до работна група избори. Като с
изненада са научили, че заявленията подадени за откриване на
избирателна секция в Норуолк – Кънектикът в САЩ са прехвърлени
към одобрената секция в Бостън – Масачузетс – САЩ.
Обръщат се с конкретни молби, тези заявления да бъдат
прехвърлен към одобрената секция в Куинс – Ню Йорк, като сочат
две важни причини. Разстояние и време, възможност за пътуване,
натовареност и здравен риск.
Към момента, аз ви го предлагам за сведение, защото
писмото е адресирано и до работна група на Министерство на
външните работи. И в случай на необходимост ЦИК да предприеме,
да предостави някакви данни. А ние ще бъдем уведомени. Като за
яснота коректно припомням, че всички обединения бяха направени,
така както бяха поискани от Министерство на външните работи. С
мотивираното предложение имаше конкретни предложения за
сливане и обединение на заявленията.
Нямам други предложения по този доклад.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Друго
предложение има ли? Няма.
Продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам за сведение и с оглед
уведомлението, което направих за консултациите за СИК извън
страната. А именно, че с вх. № НС-10-118 от днес 17.03.2021 г. и към
този номер, са посочени упълномощени представители на
Политическа партия „Възраждане“, които участваха на
консултациите за назначаване на СИК извън страната.
Докладвам за сведение. Вече е изпълнено. Позволих си преди
доклад.
С вх. № НС-10-119 от участник в консултациите е
пристигнала молба, за техническо съдействие за предложенията за
СИК извън страната. Вече е изпълнено от сътрудниците. За сведение
и приключване на преписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз имам пет
въпроса поставени от граждани.
Първият от тях, може да видите във вчерашна моя папка НС22-797. Господин Г.
се намира в САЩ. Сочи адрес, от
който не може да се разбере в кой щат е и до кой град се намира найблизо. Въпросът му е следния. Уникален е въпроса.
Подал е заявление за гласуване извън страната, след което е
подал молба за промяна на секцията, за гласуване извън страната по
електронен път. Желае да гласува в най-близката открита до него
секция. Сочи адреса си в страната.
Отговорът който съм приготвил и който може да видите в
моя днешна папка до господин Г.
Уточняваме, че може да гласувате в избрана от вас секция,
независимо от мястото посочено в заявлението ви за гласуване извън
страната, ако подадете пред секционната избирателна комисия
декларация по чл. 33, ал. 2, във връзка с чл. 243 от Изборния кодекс,
Приложение 22 и бъдете дописан в избирателния списък.
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Това е предложението.
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, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващото писмо е вх. № НС-00273 от 16.03.2021 г. От госпожа М.
А.
от постъпило
оплакване при нас, че е направила опит за подаване на заявление.
Според това писмо вх. № НС-00-273, партньорът по повод на
изискана от нас проверка ни уведомява, че на 8.03.2021 г. в 18 часа
45 мин. и 15 сек. има успешно подадено заявление от страна на
госпожа А.
. По-важното е, че тя е отправила запитване на
съпорт, поради което на нея й е върнат отговор на 10.03.2021 г.,
относно това, че нейното заявление за Хага – Нидерландия е
успешно подадено.
Обяснена е причината поради която, следващите два опита
също в 18.45 и 18.47 часа на 8.03.2021 г. са неуспешни. Така че
докладвам за сведение това писмо.
Докладвам писмо с вх. № НС-00-285 от 17.03.2021 г., също на
база на партньорска проверка. То е по повод оплакване на госпожа
М.
, за три опита за подаване на заявления. В писмото се
уточнява, че на 9.03.2021 г. в 15.00 часа 52 мин. и 44 сек. има
успешно подадено заявление. Обяснява се защо следващите два
опита са неуспешни. Има прието заявление за гласуване в Лас
Вегас – САЩ.
Тъй като нямаме информация от страна на партньора, че
госпожа М.
е уведомена за нейното оплакване, предлагам и
съм изготвил писмо, което може да видите в моя папка, с което
възпроизвеждаме предоставената ни информация, по повод на
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изискваната проверка. И я уведомяваме заявителя, че има валидно
прието заявление, с посочено място за гласуване Лас Вегас – САЩ.
Предлагам да отговорим на госпожа М.
в този смисъл.
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, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Третият въпрос, който докладвам
колеги, на вашето внимание е от госпожа А. Я.
. Вх. №
НС-22-853 от 17.03.2021 г. Можете да го видите в моя днешна папка.
Тя също е направила опит за подаване на заявление, но системата й е
отговорила, че съответното ЕГН има вече подадено заявление. В
този случай предлагам, обичайно да изпратим писмо до
партньорската организация за проверка и доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-22-851
от 17.03.2021 г. Писмото е от господин Ч.
Господин Ч.
заявява, че е подал заявление за гласуване в
Латвия, където се намира и е настоящата му работа. До този момент
не е получил известия, дали ще има изборна секция в Латвия.
Отчитайки разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс, който
задължава българските граждани да гласуват лично, моли срочно да
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бъде информиран, дали ще има изборна секция в Латвия, където да
изпълни задълженията си. В случай, че в Латвия няма секция, моля
за Вашите указания, за реда по който бих могъл да изпълня
гражданския си дълг, в условията на пандемия.
Предлагам да изпратим на господин Ч.
приблизително
следното писмо, тъй като в Латвия не е образувана секция в
изборите за народни представители на 4.04.2021 г. Може да
упражните правото си на глас, в избрана от вас близка такава.
Списъкът на образуваните секции се съдържа в Решение № 2012 на
Централната избирателна комисия от 12.03.2021 г. А с адресите на
секциите може да се запознаете, на сайта на Министерство на
външните работи, рубрика „Избори“. Те са публикувани и на двете
институции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Баханов свързан доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря господин председател.
Абсолютно идентично като текст. НС-22-84-1 от 17.03.2021
г., едно към едно като текст, който прочете колегата Николов.
Писано от И. Б.
Отдолу е И.
С.
– Ц.
. Пише
срочно да бъде информирана, как да изпълни гражданския си дълг, в
условията на пандемия. Явно са от едно и също место или са
роднини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
предлагам да останат и двете за сведение.
Колегата Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС
22-855 от 17.03.2021 г. от Е.
Д.
, която ни казва, че е
търсила адрес на секцията в Цюрих, където ще гласува на 4.04.2021
г. и не е могла да я намери. Видяла е, че там ще има разкрита секция.
Обръща се към нас с молба, да й предоставим адреса на секцията.
Предлагам ви да й изпратим писмо, с което да я
информираме, че адресите на избирателните секции в чужбина може
да намери на интернет страницата на Централната избирателна
комисия, в рубрика „Избори“ и подрубрика „Гласуване извън
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страната. Заповеди за образуване на избирателни секции извън
страната“.
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, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колегата Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам две
идентични писма по същия въпрос.
Първото е вх. № НС-22-840 от 17.03.2021 г. Пише ни госпожа
Д.
А.
с въпрос, къде да намери адреса в секцията в
Триест.
Предлагам да отговорим по същия начин, че информация за
адреса на секцията в Триест, може да намери в сайта на Централната
избирателна комисия и в сайта на Министерство на външните
работи или съответното ДКП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам
вх. № НС-22-843 от 17 март 2021 г. – въпрос на българин от
Испания, по същия начин ни моли за адресите на секциите в Хетафе.
(Шум и реплики.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, моля за
тишина – не чуваме доклада на колегата Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Моли по същия начин за адресите на
секциите. Предлагам да отговорим с писмо в смисъл, че може да
намери съответните адреси в сайта на Външно министерство или да
се обърне към съответното ДКП. Това е предложението ми.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И аз благодаря.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, предлагам да качим на страницата на
Централната избирателна комисия едно съобщение, адресирано до
всички български граждани и избиратели, които ще гласуват извън
страната, че информация за конкретните секции с техните номера и
адреси могат да намерят на страницата на Министерството на
външните работи и на съответното ДКП в държавата, където е
мястото за гласуване и са открити секциите. По този начин и ще
може да отговорим предварително на една част от въпросите, тъй
като видяхме, че такива са докладвани до момента от колегите.
(Реплика на Севинч Солакова. Уточнения.)
Колеги, процедура по гласуване на протоколното решение за
качване на съобщение на страницата на ЦИК.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева), против – няма.
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Уважаеми колеги, и даваме последно думата на господин
Бояджийски в тази точка бързо да докладва онези две писъмца.
ПАСКАЛ
БОЯДЖИЙСКИ:
Благодаря,
господин
Председател.
Докладът наистина е важен, тъй като касае гласуването в
чужбина на гражданите, подали заявление и очакват да разберат
какво да предприемат. В тази връзка това е госпожа Цветкова, която
също е опитала да подаде заявление, но системата й е върнала
отговор, че по нейното ЕГН вече е подадено такова. Предлагам да го
изпратим за проверка, за да се установи какво се е случило с
заявлението, за да проверим дали някой не е използвал нейното ЕГН.
Благодаря, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението, процедура по гласуване за изпращане за проверка с
оглед твърдението, че може да е използвана лична данна.
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, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова), против –
няма.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, ще Ви
докладвам и едни писма от чужбина, които ще бъдат за сведение –
ще Ви предложа, тъй като вече сме отговорили. (Уточнения.)
Входящите номера са следните: № НС-22-734. (Реплики.) На него не
сме отговорили, то е за сведение, но не сме отговорили.
Ще Ви обясня, колеги. Госпожата ни е изпратила формуляр
за вписано в избирателния списък по настоящ адрес и няма никакъв
въпрос, нищо към него. Затова – за сведение, да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Бояджийски, това е във „Въпроси и отговори“, а не в „Гласуване
извън страната“. Защото това не е гласуване извън страната – по
настоящ адрес, иска да гласува по настоящ адрес.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Не, господин Председател.
Според мен госпожа С.
иска да ни обърне внимание на
вписването в избирателния списък по настоящ адрес, но ми е
сложено в папката за гласуване в чужбина, затова го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
бояджийски, моля ви да докладвате само по отношение на страната.
Ако е попълнен формулярът,…
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Не е попълнен формулярът,
колеги. Изпратено ни е и аз не мога да се ориентирам за какво става
въпрос. Освен това, пак казвам, описана е процедурата, ние сме
запознати с нея. Затова – за сведение. Ако някой желае, може да го
види № НС-22-734 от 12 март 2021 г.
Другите са от господин Д.
Т.
- № НС-22-789/1,
което оставам за сведение, тъй като вече сме му отговорили; № НС22-813 от 16 март 2021 г. няма никакъв въпрос; № НС-22-818 от
16 март 2021 г. – също няма въпрос, нито подпис. Това беше
докладът ми за чужбина. Благодаря за вниманието, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, ако
искате да починем – за проветрение.
Уважаеми колеги, давам 10 минути почивка до 19,40 ч.
Молбата ми е да бъдете точни след това, за да може да продължим с
останалите точки от дневния ред.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Продължаваме
със заседанието на Централната избирателна комисия.
Преминаваме към точка осма от дневния ред.
Колега Иванова, заповядайте.
Точка 8. Доклади по дела жалби и сигнали.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви постъпил
сигнал в Централната избирателна комисия по електронната поща,
вх. № НС-10-116 от 16 март 2021 г. от господин Румен Петков –
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председател на ПП АБВ. Той ни уведомява за грубо нарушение на т.
15.6 от наше Решение № 2064-НС от 16 февруари 2021 г. Обръща
внимание, че това е решението за условията и реда за провеждане на
предизборната кампания. „Във видео – казва той – публикувано на
официалната Фейсбук страница на председателя на Политическа
партия ВМРО – БНД Красимир Каракачанов на 12 март 2021 г., ясно
се вижда българското знаме в следните времеви диапазони.“ В
рамките на три минути очертава пет времеви диапазона.
„Припомням, че разпоредбите на т. 15 от решението важат за
всички „предизборни агитации“, съгласно т. 6, независимо че
Фейсбук не се счита за „медийна услуга“, съгласно т. 8.“ След което
казва: „Видеото се намира на следния електронен адрес“ във
Фейсбук.
Моли ни да приложим предвидените санкции спрямо
нарушителя, както и да го уведомите за резултата.
Колеги, аз ще Ви предложа Централната избирателна
комисия с протоколно решение да остави без разглеждане този
сигнал по следните съображения.
Съгласно § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на
Изборния кодекс не са медийна услуга социалните мрежи,
включително и Фейсбук, както и личните блогове, поради което
Централната избирателна комисия не може и не осъществява
контрол за законосъобразност, в това число на предизборната
кампания.
Нашето решение, както казах, се отнася за условията и реда
за провеждане на предизборна кампания, но то касае не
предизборната кампания, която се осъществява в социалните мрежи,
поради което това е моето предложение към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В подкрепа на
казаното от колегата Иванова в самото решение също пише какво е
медийна услуга, какво е агитационен материал, съгласно легалните
определения на Изборния кодекс и вътре ясно и категорично се
разграничава, че публикациите в социалните мрежи и в личните
блогове не са медийна услуга. (Реплики на Севинч Солакова.)
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КАТЯ ИВАНОВА: Неслучайно обърнах внимание, че самият
жалбоподател изрично отбелязва, независимо че Фейсбук не се
счита за медийна услуга. Тоест очевидно той е запознат с нашето
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Имате ли друг доклад?
КАТЯ ИВАНОВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към
колегата Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви жалба, вх. № НС-15-139/1 от
15 март 2021 г. Жалбата е от господин В.
А.
.В
папката от 15 март 2021 г. може да я видите, и то втората папка.
Жалбата е пристигнала и в оригинал на 16 март 2021 г. под същия
номер. Това, което е съществено, е, че ние по жалба на господин
А.
срещу Решение № 53-НС от 9 март 2021 г. на районната
избирателна комисия в Русе, вече се произнесохме с Решение № 2213-НС от 12 март 2021 г., като отхвърлихме съответната жалба на
господин Русев, като неоснователна.
Господин Русев, да припомня, има качеството на кандидат за
народен представител от листата на съответна политическа партия в
Деветнадесети изборен район – Русенски. Този път конкретната
жалба на господин А.
не съдържа никаква конкретика
всъщност. В нея той подава жалба „срещу методичните и
целенасочени действия на РИК – Русе“, като привежда един факт за
тези методични и целенасочени действия, а именно не се посочва в
какъв срок решенията на районната избирателна комисия могат да
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бъдат обжалвани и пред коя институция могат да бъдат обжалвани
тези решения.
Също така е постъпило и становище, което може да видите в
преписката, от районната избирателна комисия, подписано от
председател и от секретар. В това становище районната избирателна
комисия изказва мнение, че всъщност неконкретната жалба е
адресирана отново срещу Решение № 53-НС от 9 март 2021 г., в
което решение касаеше правен интерес на жалбоподателя и в което
решение наистина не е отбелязан диспозитив – в диспозитива запис
относно срока за обжалване и компетентният орган, пред който се
обжалва съответното Решение № 53-НС.
Също така обаче районната избирателна комисия заема
становище, че въпреки че не е указан този срок, това не е попречило
на жалбоподателя да реализира правата си и да ни сезира
своевременно в 3-дневния срок от обявяването на решението.
Аз предлагам да оставим жалбата на господин А.
без
разглеждане с протоколно решение със следните три аргумента.
Първо, жалбата, както казах вече, не е конкретна. Тя съдържа общо
съждение за липса на диспозитиви в множество решения в частта за
обжалването.
Второ, ако приемем, че тази жалба всъщност визира
единствено и само Решение № 53-НС, за което районната
избирателна комисия твърди само, че е изпуснат срока, и което
наистина е било на вниманието на господин А.
, ние по
законосъобразността на Решение № 53-Нс от 9 март 2021 г. на
районната избирателна комисия вече се произнесохме с наше влязло
в сила Решение, което наистина има стойност на стабилен
административен акт № 2213-НС от 12 март 2021 г.
И трето, дори не в едно, както твърди районната избирателна
комисия, а в множество решения – отново да кажа, те не са
конкретно посочени в рамките на тази жалба, та е изпуснат този
диспозитив, който е задължителен реквизит на всеки
административен акт, както знаем много добре. Това по никакъв
начин не е порок, който да влече на самостоятелно основание или
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законосъобразност на съответния административен акт или да
препятства правата на конкретните лица. Още повече конкретният
акт, който е засягал права на господин А.
, както вече казах, е
своевременно обжалван от самия господин А.
и той не твърди
другото. Това е предложението ми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Само в допълнение на казаното от
колегата Николов, искам да обърна внимание на жалбоподателя
А.
, че има изричен текст в Изборния кодекс – чл. 73, където
изрично е казано, че решенията на районната избирателна комисия
може да се оспорват в 3-дневен срок от обявяването и пред
Централната избирателна комисия, която се произнася в 3-дневен
срок с решение. Тоест той е добре да се запознае с Изборния кодекс
когато подава жалби срещу решения на секционни, районни и на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на господин Николов. Има ли други
предложения? Няма. Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви
сигнал, вх. № НС-22-812 от 16 март 2021 г. Сигналът е от госпожа
Й. Р.Я.
. Тя твърди, че „в Двадесет и трети
многомандатен избирателен район – София, секциите които са
разположени в 118-то СОУ „Людмил Стоянов“ нямат възможност за
достъп на инвалиди и трудно подвижни хора. За да се влезе в 118-то
СОУ има стълби, които не е възможно да бъдат преодолени, няма
асансьори вътре и не е възможно качване от тези хора по стълбите. В
тази връзка моля да се помисли за решение за 23 МИР и ще помоля
за обратна връзка по отношение на евентуално решение.“
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Аз предлагам този сигнал да изпратим по компетентност на
районната избирателна комисия в Двадесет и трети МИР. (Реплики
на Севинч Солакова.)
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, предлагам наистина да
изпратим сигнала по компетентност на кмета на общината. Разбира
се, нека да бъде в копие гражданинът и, разбира се, районната
избирателна комисия да е в копие, като естествено уведомим
гражданина и за съответните възможности. Тоест с отделно писмо
обаче, което да е адресирано само до гражданина – да го уведомим
за възможностите, които предоставя и чл. 10 от Изборния кодекс за
секции с избиратели с увредено зрение или със затруднение в
придвижването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението – да бъде изпратено на общината по компетентност
за взимане на мерки за осигуряване на гласуването на хора с
увреждания.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С копие до гражданина би трябвало
да бъде.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, той го предложи с отделно
писмо по чл. 10 от Изборния кодекс.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А другото писмо, с което
препращаме по компетентност – копие до лицето, за да знае.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на второто писмо до лицето, което ни е сигнализирало.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.
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Имате ли друг доклад? Не.
Колеги, минаваме към колегата Арнаудов, тъй като колегата
Ивков отсъства в момента.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № НС-22-847 от 17 март 2021 г. е
постъпила сигнална жалба от И.
Д.
, която е адресирана до
президента на Република България, до Министерския съвет и до
Централната избирателна комисия. С нея той ни казва, че в
качеството си на регистриран кандидат в 26 МИР за изборите за
Народно събрание насрочени за 4 април 2021 г. ни сезира с искане за
отлагане на изборите в допустимия от Конституцията и закона
двумесечен срок след изтичане на мандата на предходния
парламент.
„Мотивите за подобно искане са изцяло прагматични, а
именно: над 90 % от избирателните секции тоест над 10 хиляди
избирателни секции са в сгради на основни и средни училища.
Съгласно заповедите на министъра на здравеопазването и министъра
на образованието в много от общините и областните градове те са
фактически затворени. Отделно от това са забранени всички
мероприятия, които в изборна кампания са основополагащи за
честност и равнопоставеност, особено в настоящата кампания,
когато извънпарламентарни партии без значителен финансов ресурс
нямат практическа възможност да се съревновават с
парламентарните и някои извънпарламентарни с огромен финансов
ресурс, които са денонощно в ефир на основните национални
телевизии.
От изявленията на представителите на изпълнителната власт
и общински администрации става ясно, че в много райони на
страната, включително и в 26 МИР, от понеделник 22 март 2021 г. за
14-дневен период ще бъдат ограничени правата на гражданите по
отношение на придвижване, а на учениците в ХI и ХII клас, които са
навършили 18 години, ще бъде ограничено правото да се обучават
присъствено. Няма абсолютно никаква правна и фактическа логика
тези ученици да имат право да влизат в избирателната секция на
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училището като избиратели, а да нямат право да влязат в същите
училищни стаи като ученици.
С оглед горе изложеното Моля, да отложите изборният ден за
друга дата, а именно 25 април 2021 г., за да избегнем ограничаването
на изконното конституционно право на глас на българските
граждани и равнопоставеност на кандидатите в изборните
кампании.“
Докладвам Ви го за сведение, тъй като Централната
избирателна комисия не насрочва и не отлага никакви избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате ли друг
доклад в тази точка? Не.
Колегата Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
жалба от Б.
Г.
, вх. № НС-11-32 от 16 март 2021 г. Трябва
да се намира в моя папка. Господин Г.
моли Централната
избирателна комисия след като се запознае с „горепосочените факти
и обстоятелства“ в неговата жалба и на основание правомощията на
Централната избирателна комисия да санкционираме министъра на
здравеопазването Костадин Ангелов поради нарушаване на
правилата за предизборна агитация.
Моли също така Централната избирателна комисия да издаде
задължителни указания на доставчиците на медийни услуги за
спазване изискванията на чл. 176, чл. 179 и чл. 198 от Изборния
кодекс във връзка с чл. 33, т. 3 от Закона за радио и телевизия, тъй
като в предоставените Ви по-долу репортажи – приложил ни е към
40 линка, в тези репортажи няма изрично указание, че следва
излъчване на платен или безплатен репортаж с агитационно
съдържание.
Господин Г.
счита, че посредством своите изяви
министър Костадин Ангелов „цели да извлече манипулативни и
позитивни ефекти за себе си и коалицията, която представлява,
ползвайки обществения и административен ресурс, както медиен
комфорт, с които разполага във връзка с публичната му длъжност.“
Заедно с това според него е налице и незаконосъобразното
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съдействие от страна на доставчиците на медийни услуги, което
поставя според него в неравнопоставено и дискриминационно
положение останалите политически субекти, участващи в
предизборната надпревара.“
Виждате, че линковете са основно от БНТ, Нова и БТВ.
В жалбата се казва, че тези репортажи представляват само
една много малка част от телевизионните програми, отразили
публичните изяви на кандидата за народен представител от два
многомандатни
избирателни
района
и
министъра
на
здравеопазването Костадин Ангелов. Всеки ден – се твърди в
жалбата – той е във всяка емисия „Новини“ на всички телевизии.
„Сметките за това колко ефирно време на ден употребява са
сложни.“ Само по трите национални телевизии, това са поне по
четири емисии на ден. В някои дни господин Г.
е засичал
министъра и в по два репортажа.
Накрая счита, че с публичните си изяви на министъра на
здравеопазването Костадин Ангелов и медийното им отразяване
представляват груби нарушения на гл. 12, раздел V, почти целия
чл. 198 от Изборния кодекс от страна на търговските електронни
медии, които в предизборната кампания могат да отразяват платени
или безплатни форми на кампанията на отделните политически
субекти, които са регистрирали кандидати, но при строго
определени правила и норми.
И моли уважаемите членове на Централната избирателна
комисия да сезира Съвета за електронни медии, да изпълнява
прецизно задълженията си, които произтичат от изборните правила
спрямо доставчиците на медийни услуги и своевременно
нарушителите да бъдат санкционирани по съответния ред.
Към днешна дата дойде и писмо от СЕМ, с което ни
препращат жалбата на господин Г.
, председател на БСП –
Варна, и кандидат за народен представител от коалиция „БСП за
България“, с която се иска налагане на санкции на министъра на
здравеопазването. Препращат ни жалбата по компетентност.
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Не съм изгледала всички емисии. Както Ви казах, те са около
40 на брой – обедни, следобедни, късни, централни. Задоволих се да
изгледам една емисия на БНТ, една емисия на Нова и една емисия на
БТВ от дата 15 март 2021 г. и много накратко ще Ви разкажа за
какво става въпрос.
В обедните новини по БНТ започват с анонс за това, че
ръстът на хоспитализираните се увеличава, има натиск към
болницата – дали те ще издържат, както и че тече проверка с оглед
смъртта на една жена и че Астра Зенека е спряна и в други
европейски страни. Следва репортаж, в който се отразяват във вид
на статистически данни колко души са хоспитализирани в момента
,колко тестове са направени, колко са болни, преструктурирането на
болниците, дали са готови да поемат всички болни. Следва интервю
от вирусолог, следва констатация, че най-много заразени са в София.
След това се показва кадър, в който министър Ангелов докладва в
Министерския съвет, тоест кадърът е от Министерския съвет. В него
докладва на заседание на Министерския съвет колко са
хоспитализираните, колко теста са направени, колко са болните,
какво е положението в страната и в чужбина. Откъсът от
заседанието на Министерския съвет е много малък, той е с тричетири изречения, в които министърът заключава, че всичко е под
контрол. А в Нова телевизия, пак на дата 15 март 20-21 г., в
„Новините“ по същия начин анонсът започва с това, че натискът
върху болниците се засилва, коментар за смъртните случаи,
репортаж и съответно дават абсолютно същия кадър, в който
министърът докладва на заседание на Министерския съвет.
Обедната емисия на БТВ, тя е от 14 март 2021 г., по същия
начин започва, че Европейската комисия е защитила
разпределението на ваксините между държавите – членки на
Европейския съюз, и че расте броят на хоспитализираните, рекорден
брой, почти равняващ се, както преди Коледа. Дават за София
решението, което е взето за преструктурирането на болниците.
Следва интервю с директор на болницата в Благоевград във връзка
със смъртния случай, след което следва репортаж на Мария
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Николова от Александровска болница, съответно пак графика,
статистически данни за броя на заболели, хоспитализирани и така
нататък. След това следва репортаж, включване от Брюксел с
коментар за това как Европейската комисия е защитила
разпределението на ваксините и искането съответно на държавите до
Европейската комисия в тази връзка. В този репортаж дават откъс,
от който се вижда, че това е от Фейсбук страницата на премиера
Бойко Борисов. Дават неговото изявление по повод на това, че
България иска пропорционално разпределение на ваксините спрямо
населението. До него е министър Ангелов, който всъщност казва
едно изречение, че проблемът е в това, че ваксините не са
пристигнали в България по график. Това показва неговото участие в
този репортаж.
В заключение. Смятам, че министърът няма публични
медийни изяви във връзка с водената от него предизборна кампания
в качеството му на кандидат за народен представител. Всички знаем,
че същият публично обяви, че прекъсва отпуската си и няма да води
предизборна кампания, защото единственият му приоритет е
здравето и животът на българските граждани.
Смятам, че не са налице твърдените нарушения на правилата
за водене на предизборна кампания, както се твърди в жалбата, тъй
като приложените към нея линкове, са от новинарски емисии, в
които съгласно редакторската преценка на търговската електронна
медия са излъчени част от интервюта, и то не интервюта, а по-скоро
част от изказването му в Министерския съвет и тези изказвания са
само и по повод нарастващите случаи на заболели и
хоспитализирани от COVID-19 лица, касаят процеса на ваксинирани,
възникналите в тази връзка проблеми, преструктурирането на
болниците и мерките, които Министерството и съответните
институции следва да предприемат във връзка с нарастващия брой
заболели с COVID-19.
Видно от излъчените в новинарските емисии репортажи е, че
министър Ангелов говори само и единствено в качеството си на
министър на здравеопазването. Няма агитация. Няма призив за
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подкрепа, няма политика. Има единствено и само мерки във връзка с
опазване здравето и живота на българските граждани, поради което
ви предлагам с протоколно решение да не установим нарушение на
правилата за водене на предизборна кампания от страна на господин
Костадин Ангелов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте доклада на колегата Бойкинова във връзка с
постъпилия сигнал. Това е реално погледнато един сигнал, който е
препратен и от СЕМ, нали така?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест за един и
същи става въпрос като подател и предмет.
Има ли други предложения или изказвания във връзка с
направеното предложение? Не виждам.
Процедура по гласуване на предложението на колегата
Бойкинова.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Цанева), против – 4 (Емил Войнов, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).
Госпожо Бойкинова, имате ли друг доклад? Добре, за
колегата Бояджийски.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-20-64
от 15 март 2021 г. е постъпило в Централната избирателна комисия
от СЕМ писмо с приложен диск, с което с отказ от програма „Радио
Стара Загора“ на БНР, излъчена на 12 март 2021 г. със съответния
времеви диапазон, като в писмото се твърди, че е излъчен
агитационен материал за Политическа партия „Републиканци за
България“ без звуково съобщение, че материалът е платен. Това
съгласно чл. 179 от Изборния кодекс е нарушение. Проверка в сайта
на доставчика на медийни услуги отчита, че е публикувана
информация за платено отразяване на предизборна кампания на
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Политическа партия „Републиканци за България“ в програма „Радио
Стара Загора“. Предлагам да изпратим сигналът от СЕМ по
компетентност на РИК – Стара Загора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Има ли други предложения? Ако няма, 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, Цветанка Георгиева), против – няма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: И сигнал от М.
Ф.
,
вх. № НС-22-800 от 13 март 2021 г. Трябва да се намира в папката на
колегата Бояджийски. Госпожа Ф.
е от град Пловдив и твърди,
че е констатирала, че „по време на законния си отпуск госпожа Дани
Каназирева, кандидат за депутат от 17 МИР, изпълнява, присъства,
взима решения, дава изявления като председател на Кризисния щаб
в Пловдив – длъжност, заемана като областен управител .това е
нарушение на Изборния кодекс и трябва да бъде отстранена от
листите от избора за кандидат депутат“ – според жалбоподателката.
Твърди, че желае да получи отговор. Според нея се разходва
публичен ресурс и твърди, че има нарушение на разпоредбите на
Изборния кодекс. Предлагам да препратим по компетентност
сигнала на районната избирателна комисия – Седемнадесети район,
Пловдив, тъй като се твърди за нарушения, извършени на
територията на град Пловдив. В сигнала няма конкретни факти и
твърдения. Госпожата твърди, че е констатирала това по време –
явно е присъствала на заседание на щаба. Не мога да знам, нямам
подробни твърдения като дата, като място. (Реплики.) На
Шестнадесети РИК, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението да бъде препратено на РИК – 16, за да може да се
произнесат, тъй като са компетентни.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С копие до лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, с копие до
съответното лице.
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, Цветанка Георгиева), против – няма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
Разпореждане на Върховния административен съд, Четвърто
отделение в закрито заседание. Оставена е без разглеждане жалбата,
подадена от Политическа партия „Движение на непартийните“
срещу Определение на Върховния административен съд в тричленен
състав на Четвърто отделение. Производството се прекратява, а с
Определението тричленният състав също оставя без разглеждане.
Докладвам Ви също така Определение по административно
дело № 2978/2021 г. – трябва да е в моя папка. С това определение
Върховният административен съд оставя без разглеждане жалбата,
подадена от Сдружение „Гражданско движение Боец – България
Обединена с Една Цел“ против решение по протокол № 306 от
9 март 2021 г. на ЦИК, с което оставяме без уважение сигнал на
сдружението за нарушение на чл. 182, ал. 3 и чл. 181, ал. 3 от
Изборния кодекс от страна на Бойко Борисов, Томислав Дончев и
Николай Нанков. И съответно прекратява производството по
административното дело.
Мотивите
за
това
са,
че
развитието
на
административнонаказателното производство не е поставено в
зависимост от волята на лицата, извън субектите изрично овластени
от позитивното право да определят и налагат конкретизирана
юридическа санкция. Целта на административните наказания,
според чл. 12 от ЗАНН, е да се предупреди и превъзпита
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нарушителят към спазване на установения правен ред и се
въздейства възпитателно и предупредително върху останалите лица.
Подаденият сигнал или жалба има само уведомителен ефект
без да поражда право на заявителя на участие в
административнонаказателното производство, включващо и право
да обжалва отказа си да започне такова. (Реплики на Ерхан Чаушев.)
Съдът приема, че не е мълчалив отказ. Това е константна
практика. Цитират и много други определения в този смисъл.
Уважаеми колеги, докладвам Ви и две решения от
проведените днес заседания. С едното решение по административно
дело № 3337/2021 г. се отхвърля жалбата, подадена чрез адвокат
Надежда Йорданова против Решение № 2212 на ЦИК в частта му, с
която не е определено място в град Крю, Великобритания.
Също така Ви докладвам и другото решение по
№ 3036/2021 г., с което също се отхвърля жалбата срещу Решението
на Централната избирателна комисия в частта, в която не е
определено място за образуване на избирателна секция в Глазгоу,
Великобритания.
И в двете решения мотивите на съда са, че Централната
избирателна комисия подробно в протокол № 309 от 12 март 2021 г.
от лист 2 до лист 8 от този протокол е обсъдила подробно
основанията за издаване на процесното решение, тоест то е
мотивирано, посочени са правни основания за издаването му и
фактически такива, поради което съдът счита, че жалбата е
неоснователна. За сведение Ви докладвам решенията.
И за утре, колеги, има шест насрочени дела – от 14,00 ч., за
неоткриване на секции в САЩ и в Атина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
каквото има за докладване.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви и
молба или сигнал, не знам как да го квалифицирам, от Г.
П.
Г.
, който ни казва, че за сигнали за изборни
нарушения за град Варна и региона да не бъдат разследвани според
него от Районна прокуратура – Варна, а Районен съд – Варна, тъй
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като според него те не се произнасят и във връзка с изборите
сигналите да не се насочват до районна прокуратура – Варна.
Докладвам Ви за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друго имате ли,
колега? Благодарим на колегата Бойкинова, която се явява и колега
Бояджийски.
Колега Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви вх. № НС22-805 от 16 март 2021 г. – сигнал, постъпил от Д.
Д.
. Тя
ни пише, че връзка със списъците за гласуване, обявени в сайта
на район „Витоша“ има три лица, които посочва, които навсякъде
използват техния, нейния постоянен адрес, изписала го е какъв е.
По-надолу са дадени констатации – адресната регистрация се
извършва от кмета на общината при представяне на документ за
собственост. Пише, че се установява тази собственост от комисия,
определена със заповед на кмета. Пише, че това не е направено,
въпреки многократното й уведомяване с жалби на кмета на
общината „Витоша“ господин Петков, че този проблем с години не
се решава и се обръща с молба да се направи необходимото за
спазване на Закона за гражданската регистрация и спазване на
Изборния кодекс – избирателните списъци се съставят по постоянен
адрес, и моли да се потърси отговорност на лицата, проявили
небрежност за решаване на проблема.
Аз Ви предлагам да изпратим писмо – текстът на писмото е в
моята днешна папка, до кмета на район „Витоша“, Столична
община – писмо по компетентност за проверка и предприемане на
действия по описаните обстоятелства и да помолим да бъде
уведомена Централната избирателна комисия за предприетите мерки
за решаване на изложения в сигнала казус. Това е предложението
ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може би
единствено да добавим: „Да уведомите Централната избирателна
комисия за резултата от извършената проверка“.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Добре.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: „по отношение
на посочените лица и евентуално предприетите мерки“. Защото ние
не сме сигурни – не знаем дали е така, или не е така.
Колеги, виждате проекта на писмо. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Друг доклад имате ли?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: И още един сходен казус, който
касае избирателни списъци. Входящ № НС-22-803 от 16 март
2021 г., адресирано като молба, но по-скоро е сигнал от Г.
Б.
Г. , посочила е съответно свои координати и ни моли за
проверка – пропускане в избирателните списъци, посочила е
секцията в район „Красно село“. Предлагам Ви писмо до кмета на
район „Красно село“, Столична община, по компетентност, с което
да помолим за проверка и предприемане на действия по
отстраняване на допуснат пропуск в избирателния списък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване на писмото.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам вместо до
кмета на район „Красно село“ да изпратим писмо директно до
молителя Г.
Г.
, с което да й укажем какво следва да
направи, за да бъде вписана в избирателния списък – да подаде
заявление до кмета на района.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Приложението е № 9 от
изборните книжа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате ли друг
доклад?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към
колегата Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия с вх. № НС-22-554/1 от 16 март 2021 г. е получен повторен
сигнал от господин Н.
В.
относно мястото на обявяване
на предварителните избирателни списъци за секции с номера от 40
до 45 и от 80 до 85 в район „Слатина“. Първоначалният сигнал на
господин В.
ние изпратихме по компетентност до кмета на
район „Слатина“.
Господин В.
е получил подробен отговор от страна на
кмета и ни го е приложил този отговор, но твърди, че не е доволен от
него. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Добре,
докладвате го за сведение.
И колегата Чаушев – заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам жалба от
Георги Иванов Славов – пълномощник на ПП „Републиканци за
България“, срещу решение № 55-НС на РИК – Ямбол. Във
вътрешната мрежа е проектът на решение, да го видите и
съответният проект на решение със съответната преписка.
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По същество. Подаден е сигнал в РИК – Ямбол. РИК се е
произнесла по този сигнал за твърдени нарушения на чл. 182, ал. 1
от Изборния кодекс от страна на коалиция „ГЕРБ – СДС“ за
провеждане на предизборна агитация в сграда, собственост на
търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие, като
сигналоподателят се позовава на разпространявани материали в
социалната мрежа Фейсбук на съответен адрес. Съответно РИК –
Ямбол, е разгледала въпросния сигнал, включително на адреса, и не
е установила нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс.
Описано е в текста, аз тук, в момента, само резюмирам. Освен това
РИК – Ямбол, се е позовала, че съгласно § 1, т. 15 от
Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс не са медийни
услуги социалните мрежи Фейсбук, Туитър и други подобни.
С жалбата се иска отмяна на това решение. Според моя
проект, представен пред Вас, за решение – позовавам се на § 1, т. 15
от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като твърдя, че
съгласно § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Изборния
кодекс разглеждането на видеоматериали са извън обхвата на
контрол за проверка на законосъобразност от избирателните
комисии съгласно Изборния кодекс и не подлежат изначално на
произнасяне и разглеждане.
Предлагам да приемем този текст и да отхвърлим жалбата,
подадена до ЦИК и върнем административната преписка на РИК –
Ямбол, съгласно чл. 73, ал. 1 от ИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението – има изготвен проект от страна на
господин Чаушев. Процедура по гласуване, ако няма други
предложения.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 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.
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Решението е с № 2245-НС.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви.
Господин Председател, вчера се опитах да докладвам един
сигнал за нарушение на Изборния кодекс от госпожа Р.
В.
, но вчера не успях, разбира се. По тази причина днес съм
написал проект. Проектът е в моя папка. Сигналът е от 15-ти и е в
папката.
Госпожа В.
ни обръща внимание, че се касае за
чудовищно нагло нарушение на Изборния кодекс. Проблемът – в
съкратен вариант – е свързан с това, че сайта е „България.бг“ не е
публикувал тарифите си, по които сключва договори. Публикувал е
седем договора. Единият изчезна, вече са шест. Но като цяло те са с
„Републиканци за България“, има там малки добавки от една-две
други партии. Имаше и от БСП – Монтана. Той е по същия повод –
същият сайт, който очевидно с тези си договори предизвиква
вълнение, и аз съм написал проекта за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: А къде е?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Отговорът е в днешна папка.
РЕПЛИКА: Писмо, да.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: То е писмо на практика.
Естествено, че е писмо. Няма какво да е. консултирах го с господин
Ивков. (Реплики. Оживление.) Трябва да го приемете. (Реплики.)
Вижте, дайте да одобрим това писмо – чакам два дена, не мога да
чакам пет дена. (Смях.)
Общо взето Централната избирателна комисия след като
разгледа сигнала и се запозна със съдържанието на сайта установи
достоверността на твърдените в сигнала факти. Поради горното и на
основание чл. 198, ал. 4 и 5 с протоколно решение, вероятно ще
напишем днешна дата, Ви указваме незабавно да публикувате и да
обявите на вашия сайт информация за тарифите, при които
сключвате договори, тъй като договорите се обявени, а тарифите не
са. (Реплики.)
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Не го пиша толкова заради него, колкото заради госпожата,
която е написала наистина обемист сигнал и копието е до нея,
разбира се.
Това сайт ли е или е електронна медия?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: То е сайт. (Уточнения.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Димитров, след текста на чл. 198, ал. 4 и ал. 5 трябва да сложим и
Изборния кодекс, защото иначе не се знае от кой е иначе, нямат
отношение. Ако има отношение, то е чл. 187, ал. 1 и 3 по отношение
вида, че цените не могат да надвишават пазарните за шест месеца.
Алинея 1 и ал. 3. (Реплики.) Независимо от консултирането, това са
текстовете. Централната избирателна комисия би гласувала това
писмо.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това и предлагам на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения?
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – 1 (Георги Баханов).
Уважаеми колеги, с това приключихме точка „Доклади по
дела, жалби и сигнали“.
Връщаме за кратко в точка седма от дневния ред.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
Точка 7. Доклади относно организацията и провеждането
на изборите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с току-що
разпределените ми доклади за гласуване извън страната ще Ви
помоля да се запознаете с вх. № НС-04-01-168 от 17 март 2021 г. и
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предвид, че материалите са обемни, ще помоля за почивка може би
за запознаване. Ако не възразява уважаемият господин председател
и колегите.
И продължавам с другите си доклади, които също
преценявам, че с оглед деня преди изборите, са спешни.
Докладвам вх. № НС-04-01-158/1 от 17 март 2021 г., като
приложено ни е изпратено по компетентност три грами от
Посолството на Република България в Анкара с отправени
предложения за обединяване на избирателни списъци. Обръщам
внимание за коректност и яснота – ние не обединяваме избирателни
списъци. Може да помогне в случая – така правя доклада, като
улесним българските граждани за гласуване извън страната предвид,
че става въпрос за държава извън Европейския съюз, да предадем
обобщените данни за лицата, които имат право да гласуват след
проверката, така както са поискани от грамите, а именно сочи се в
грамата – отправя се молба подадените заявления за гласуване за
жителите на град Мерсин да се включат в избирателния списък към
Посолството в Анкара.
Предлагам, колеги, да обобщим тези данни, да ги обединим и
за улеснение на българските граждани, които и по въпросите и
сигналите, които постъпват при нас, се вижда, че гледат и списъка
на потвърдените заявления, така както направихме и за други
държави, да направим тези обединения, обобщения – да изискаме
данните, и да ги предадем на Министерството на външните работи
за целите на актуализацията на избирателните списъци. Така че
българските граждани да могат удобно да си упражнят правото на
глас.
И по другата грама, която е приложена, отправена е молба –
подадените заявления за гласуване на жителите на град Адана да се
включат в избирателния списък към Посолството в Анкара, тъй като
в Адана не се предвижда образуване на избирателна секция. Към
писмото са приложени и писмата на лицата, които са ги заявили до
посолствата ни.
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Също така има и още едно искане в грама от посолството в
Анкара – заявленията за гласуване на жителите на град Анталия да
се включат в избирателния списък към посолството в Анкара, тъй
като в град Анталия не се предвижда образуване на избирателна
секция. Предлагам с протоколно решение да съдействаме да бъдат
направени съответните обединения, съответно да се предадат
обобщените данни на Министерството на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аналогичен доклад по
вх. № НС-04-01-92/1 от 17 март 2021 г. На нашето внимание са
постъпили аналогични искания от Посолството на Република
България в Отава, Генерално консулство на Република България в
Торонто, за актуализиране и допълване на списъците за гласуване в
СИК – Монреал 3, Грийнфилд парк, СИК – Вон, СИК – Брамптън.
Предлагам да съдействаме като предадем обобщените данни за
лицата и да бъдат извършени съответните обединения за улеснение
на българските граждани. Ще Ви моля, така както и преди сме
гласували, за да няма грешка да прилагаме и съответните грами,
когато изискваме данните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, към молбата ми за
запознаване, ако трябва в почивката, е и вх. № НС-04-01-169 от
17 март 2021 г.
Докладвам вх. № НС-04-01-120/4 от 17 март 2021 г. Това е
писмо от работна група „Избори“, с която, колеги, са ни приложили
две заповеди – за помещение в град Копенхаген, район „Норебро“,
че се образува избирателна секция. С едната заповед се отменя – то е
една и съща заповед, се отменя заповед № 11 от 13 март 2021 г. във
връзка със смяна на помещение и е приложено писмо, което аз вчера
докладвах, мисля, от К.
Д.
за помещение в Норебро.
Писмото на работната група е приложено – ни е изпратена телеграма
от ДП Копенхаген с информация за промяна на адреса и за
увеличаване на броя на съставите на СИК в секция 75 в район
„Норебро“, Копенхаген, вследствие на постъпило ново предложение
за осигуряване на помещение на горецитираната избирателна
секция.
Във връзка с гореизложеното МВнР предлага така
формулираното предложение да бъде разгледано в положителна
светлина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, прекъсвам заседанието за половин час, след което ще
продължим.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Продължаваме
със заседанието.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, продължавам с докладите
за гласуване извън страната. Разбрах, че отлагаме преписките за утре
с цел запознаване с тях.
Докладвам последен доклад, господин Председател,
вх. № НС-04-01-9/14 от 17 март 2021 г. това са таблица със
съгласие – ще бъде обобщена, за да видим дали имаме всички
съгласие за местата, където са разкрити и за държавите, и в
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утрешния ден ще Ви информирам с оглед наближаването на 19-ти,
когато съгласно нашето решение имаме някои места под условие във
връзка със съгласието на приемащата държава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И аз благодаря,
госпожо Ганчева.
С това минаваме към точка дванадесета от дневния ред.
Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 12. Разни.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед срока,
който изтича в събота за подаване на заявления за издаване на
удостоверения за гласуване на друго място, за гласуване с подвижна
избирателна кутия, както и за вписване по настоящ адрес, да
изпратим традиционното писмо до кметовете на общини да
организират дежурство в общинските администрации на 20 март
2021 г. до 17,30 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване изпращането на писмото до
кметовете на общините с оглед организиране на дежурство.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, в тази връзка предлагам да бъде качено
съобщение на страницата на Централната избирателна комисия, с
което да напомним, че в събота изтича срокът за подаване на
заявления за гласуване по настоящ адрес, както и за издаване на
удостоверение за гласуване на друго място за категорията лица,
които имат право на такова удостоверение, като включим вътре, че е
изпратено писмо и до кметовете на общините и районите за
осигуряване на дежурство в съботния ден, когато изтича срокът.
Процедура по гласуване за качването на съобщението на
сайта на ЦИК.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
писмото на Администрацията на Министерския съвет по повод
постъпило писмо на печатница „Демакс“ с оглед предложението на
Централната избирателна комисия относно точка 8 от протоколите
на СИК и на РИК, проведеното заседание на работна група,
предлагам да изпратим писмо до господин Даков с копие до
господин Цонков и да ги уведомим, че Централната избирателна
комисия не поддържа направеното предложение по точка 8 по
протоколите.
По отношение на тяхната бележка по точка 2 от нашето
писмо, а именно Централната избирателна комисия да одобрява
предпечатните образци само на един произволно избран от тях
изборен район, тяхното мнение е, че те са спазили досегашната
практика да се изпращат в ЦИК за одобрение протоколите за СИК и
РИК за всеки отделен район. Заявеното от Централната избирателна
комисия намерение да одобри само един образец на протокол не
кореспондира с отговорността на ЦИК, респективно РИК, по
отношение верификацията на информацията за регистрираните
партии и коалиции и техните кандидатски листи, съгласно точка 5.1.
от Решение № 1997-НС от 8 февруари 2021 г.
Цитираното решение е относно условията и реда за
изработката на изборните книжа и се предвижда Централната
избирателна комисия да одобри образец на протоколи на РИК и на
СИК и това ще направим за един изборен район.
Решението на Централната избирателна комисия за
определяне на номерата чрез жребий в бюлетината на участващите
партии и коалиции с регистрирани кандидатски листи е решение,
което съдържа наименованията, така както ще бъдат отпечатани в
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бюлетините – и в Администрацията на Министерския съвет го имат.
В този смисъл Централната избирателна комисия няма законово
задължение да одобрява предпечатните образци на протоколите на
СИК и на РИК за всички изборни райони.
Предлагам в тази част да поддържаме становището, което сме
изразили в наше писмо. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Виждате проекта на писмо. Има ли
други предложения? Не виждам. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева), против – няма.
И с това, колеги, закривам заседанието на Централната
избирателна комисия.
Насрочвам заседание за утре от 10,30 ч., като, разбира се,
докладчиците по точките, които остават и не са докладват от днес,
ще бъдат включени в доклада за утрешното заседание. Благодаря Ви.
(Закрито в 21,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенографи:
Силвия Михайлова
Катя Бешева

