
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 315 

 

На 20 март 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е н     р е д: 

 

1. Медийни пакети 

Докладва: Таня Цанева 

2.. Доклад относно машинно гласуване 

Докладва: Таня Йосифова 

3. Проект на решение относно начина на сгъване на 

хартиената бюлетина 

Докладва: Мирослав Джеров 

4. Промяна в състав на РИК 

Докладва: Бойчо Арнаудов 

5. Доклади по административни преписки 

Докладват: Силва Дюкенджиева, Николай Николов,  

Таня Йосифова, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 

Бойчо Арнаудов 

5а. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори 

Докладва: Бойчо Арнаудов 

5б. Проект на решение относно гласуване с ПСИК 

Докладва: Мария Бойкинова 

6. Доклад относно заявления по ЗДОИ 

Докладват: Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева 

7. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната 
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Докладва: Йорданка Ганчева 

8. Доклад относно предложения от областните управители за 

тираж на бюлетините 

Докладва: Севинч Солакова 

9. Доклади по дела, жалби и сигнали 

Докладват: Паскал Бояджийски, Таня Цанева,  

Георги Баханов 

10. Отговори по въпроси на граждани 

Докладват: Паскал Бояджийски, Николай. Николов,  

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Цветанка 

Георгиева, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,  

Силвия Стойчева 

11. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК 

Докладва: Бойчо Арнаудов 

12. Разни 

Докладват: Таня Цанева, Севинч Солакова,  

Цветанка Георгиева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, 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.  

ОТСЪСТВА: Димитър Димитров. 

 

Заседанието бе открито в 14.20 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията. 

 

*  *  * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

откривам заседанието със закъснение на Централната избирателна 

комисия 

Виждате във вътрешната мрежа дневния ред, който е обявен 

за днешното заседание. Има ли желаещи за включване? 

Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин председател, да ме 

включите в точката 5а, с която предлагаме на Президента на 

Република България насрочване на частичен избор. Също така 

колегата Баханов – в т. 9 – доклади по дела, жалби и сигнали и в т. 

10 – отговори  по въпроси на граждани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля нова точка – проект за 

Решение относно гласуване с подвижна избирателна комисия на 

избиратели с трайни увреждания, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Насрочването 

на нов избор ще бъде точка 5б – проект на Решение относно 

гласуване с ПСИК. 

Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Едно възражение и две предложения за 

усъвършенстване. Мисля, че са по т. 5 – доклади по 

административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, в т. 5 – 

доклади по административни преписки“ ще Ви включа. 

Колегата Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: В т. 5 – доклади по 

административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В т. 10 – отговори по въпроси на 

граждани. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: И в т. 5 – доклади по административни 

преписки да ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване на дневния ред. 

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

Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина, 

Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Минаваме към точка първа от дневния ред – Медийни 

пакети. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

 

Точка 1. Медийни пакети. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-24-195 – искане за 

информация относно наличност на средства в медийните пакети от 

телевизия „Евроком“ за ПП „Възраждане на отечеството“ на 

стойност 18 400.80 лева.  

Искане с вх. № НС-24-196 от „Бг Репортер Инфо“ и коалиция 

„Граждани от протеста“ на стойност 846 лева с ДДС.  

Искане с вх. № НС-24-198 от БНТ и ПП „Правото“ на 

стойност 6 000 лева. 

С вх. № НС-24-194 искане от БНР и ПП „Възраждане на 

отечеството“ на стойност 6 000 лева с ДДС. 

Предлагам да изпратим писма, че за съответните партии има 

средства по „Медийни пакети, както и на медиите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението за одобряване на исканията за 

предоставяне на средства по медийните пакети и за изпращането на 

писма, както до медиите, така и до политическите сили. 
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Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, 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-24-200 от 

19.03.2021 г. Договорът е между ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА 

БЪЛГАРИЯ“ и телевизия „Евроком“ на стойност 7 488 лева с ДДС. 

Договорът включва пакет 50 излъчвания на предизборен спот в 

програмата на телевизията от 30 секунди. 

Предлагам да бъде одобрен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по одобряване на договора. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам договор с вх. № НС-24-197. 

Договорът е между „Уеб-граунд“ ЕООД и коалиция „Заедно за 

промяна“ на стойност 1 000 лева с ДДС и включва излъчване на 

банер. 

Предлагам да бъде одобрен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по одобряване на договора. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 
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Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева); против – няма.  

Благодаря, госпожо Цанева. 

Минаваме към точка втора – доклад относно машинно 

гласуване. 

Колега Йосифова. 

 

Точка 2. Доклад относно машинно гласуване. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, първо ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-

06-6-149 във връзка с организираната среща във вторник от 10.00 

часа с представители на ОССЕ и представители на изпълнителя 

„Сиела Норма“ АД. И двамата потвърждават, че ще участват в тази 

среща.  

Докладвам го за сведение. 

На следващо място докладвам писмо с вх. № НС-06-84. Това 

писмо е в папката на колегата Солакова от вчера. Писмото е от 

община Петрич, област Благоевград във връзка с пропусната секция, 

в която следва да бъде организирано машинно гласуване, която е с 

над 300 избиратели. Уведомяват ни да включим и посочената секция 

в списъка на секциите, в които ще се проведе машинно гласуване.  

Предлагам да се препрати писмото до „Информационно 

обслужване“ АД и до „Сиела Норма“ АД за допълване на списъка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението да бъде изпратена информацията по отношение на 

тази секция, в която ще има машинно гласуване от Петрич, която е 

пропусната от списъка до „Сиела Норма“ АД и „Информационно 

обслужване“ АД. Също така да бъде качена и в списъка, който е в 

„Машинно гласуване“ на страницата на Централната избирателна 

комисия. 

Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: На следващо място, във връзка с 

промяна на адреси в две избирателни секции в Средец и Стара 

Загора предлагам също да се изпрати писмо до „Информационно 

обслужване“ АД и до „Сиела Норма“ АД във връзка с извършване на 

тези корекции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 

Процедура по гласуване изпращането на писма по отношение 

на промяната на адреси в секциите, за да може да бъдат отразени. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Във връзка с писмо от Министерство на 

външните работи с вх. № ЦИК-06-6-140, с което държат да бъде 

проведена среща в Централната избирателна комисия, заедно с 

изпълнителния директор на „Сиела Норма“ АД по отношение на 

координацията на машинното гласуване предлагам да изпратим 

писмо с копие до вицепремиера Мариана Николова. Предлагам 

срещата да се поведе в сряда от 14.00 часа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на писмото. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

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

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

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, първо ви докладвам писмо с вх. № 

ЦИК-06-6-141 от 18.03.2021 г. Писмото е от Български институт по 

стандартизация до „Сиела Норма“ АД с копие до ЦИК и е във връзка 

с процеса на извършване на дейностите по проверка на валидността 

и автентичността на решението за сертифициране на смарт картите. 

От Българския институт по стандартизация са констатирали 

промени в наименованието на смарт картите, както и промени в 

собствеността на производителя на смарт карти. Във връзка с 

горното искат „Сиела Норма“ АД по категоричен начин да 

потвърди, че представеният сертификат е актуален и се отнася до 

всички доставени 48 000 смарт карти. В допълнение от Българския 

институт по стандартизация искат да им бъде предоставено копие на 

сертификат за нивото на сигурност на контролера.  

Докладвам това писмо за сведение. 

Второто писмо, което ви докладвам е с вх. № ЦИК-06-6-148 

от 19.03.2021 г., във вчерашна моя папка, е едновременно до 

Централната избирателна комисия и до „Сиела Норма“ АД и е от 

ДАЕУ относно удостоверяване несъответствието на машините за 

гласуване. От Държавна агенция „Електронно управление“ искат да 

им бъдат предоставени още документи и информация по девет 

изброени точки, както и при отпадане на някои от описаните 

изисквания да бъде отбелязано, че няма да се проверява.  

Тъй като това са важни неща, за които сигнализират 

предлагам писмото да го изпратим на нашия експерт проф. М.          

и да го поканим да коментираме с него как точно да бъде отговорено 

на държавната агенция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението от г-н Войнов. 

Процедура по гласуване изпращането на писмото и съответно 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова.); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: И още едно, свързано с машинното 

гласуване. Получили сме писмо от Г.  Х.         , който ни пише: 

„Добър ден. Искам да попитам дали можете да ми кажете каква е 

причината да не съм допуснат по проекта за машинно гласуване като 

техник?“ 

Подготвил съм едно писмо до него със следното съдържание: 

„Уведомяваме Ви, че отговор на поставения въпрос може да 

получите от „Сиела Норма“ АД, чието задължение е да наеме 

техници за обслужване на специализираните устройства за машинно 

гласуване.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на писмото. 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова.); против – няма.  

Колега Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Свързан доклад, колеги. Аз също имам 

две такива запитвания аналогични с вх. № ЦИК-06-6-138 и ЦИК-06-

6-144 в моя папка от вчера. 

Предлагам писмо със същото съдържание, като това, което е 

подготвил колегата Войнов, да се изпрати на тези лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Уважаеми колеги, минаваме към точка трета – проект на 

Решение относно начина на сгъване на хартиената бюлетина. 

Господин Джеров, заповядайте. 

 

Точка 3. Проект на Решение относно начина на сгъване на 

хартиената бюлетина. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка във вътрешна мрежа може да 

се запознаете с проект за решение под № 4774. Той е свързан с 

начина на сгъване на хартиената бюлетина, поставянето на печат и 

откъсването на полето й с номера при гласуване в изборите за 

народни представители на 04.04.2021 г.  

Колеги, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1-3 и чл. 265 от 

Изборния кодекс ви предлагам да вземем решение по отношение 

начина на сгъване на хартиената бюлетина, като в т. 1 да отбележим, 

че член на секционната избирателна комисия (СИК) задължително 

откъсва бюлетина от кочана пред избирателя, показва я на 

избирателя, за да се увери, че върху бюлетината няма отбелязване и 

поставя печат на едно от местата на гърба на бюлетината. . Преди да 

даде бюлетината на избирателя членът на СИК трябва да сгъне пред 

избирателя бюлетината на две, така че горният край да опира в 

чертата под последното поле с квадратчето „Не подкрепям никого“, 

без да се закрива полето с номера на бюлетината в долния край и 

перфорацията над него, които остават видими. Местата за полагане 

на печатите от СИК остават от външната видима страна на 

бюлетината. 

В т. 2.2. отбелязваме, че след това сгъва още веднъж 

бюлетината по същия начин, като номерът на бюлетината и 
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перфорацията в долния край остават видими, а положеният печат 

остава от външната страна на бюлетината. 

Комисията указва на избирателя, че след отбелязване на вота 

си трябва да сгъне бюлетината двукратно по указания в т. 2.1. и т. 

2.2. начин. След като избирателят гласува предава сгънатата 

бюлетина на член на СИК, който сверява номера на бюлетината с 

номера й в кочана. При съответствие задължително поставя втори 

печат на гърба, без да я разгъва. Членът на СИК, без да разгъва 

бюлетината, откъсва по перфорацията полето с номера й в долния 

край, за пускане в непрозрачната кутия за отрязъците с номерата. 

Подпечатаната с два печата и с откъснат отрязък с номера бюлетина 

се дава на избирателя, за да я пусне в избирателната кутия. След 

това избирателят се подписва в избирателния списък и получава 

документа си за самоличност. Указаният начин на сгъване на 

бюлетината е препоръчителен с цел запазване тайната на вота. 

Решението да се предаде на СИК/ПСИК в предизборния ден, заедно 

с останалите книжа и материали. 

Предлагам ви този проект за решение, в моя папка е, можете 

да се запознаете със съдържанието му, номерът е 4774. Ако имате 

предложения и допълнения, възражения, моля да ги обсъдим. Ако 

сте съгласни с така изготвения текст – да гласуваме решението. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, време за 

запознаване. 

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Знам, че това така е било, знам и кой го 

въведе, но решение за начина на сгъване на бюлетината и 

последното изречение да е, че е препоръчителен, този начин на мен 

ми отива някак си на актовете на Централната избирателна комисия, 

не кореспондира с такива актове.  

Аз считам да приемем протоколно решение, с което да 

одобрим едно указание със същия текст, което да бъде предадено на 

СИК. Ако искате – качете го и на страницата, но специално решение 
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с номер, което да завършва, че казаното в решението е 

препоръчително, не е добре.  

Правя предложение да вземем протоколно решение за такова 

указание и да махнем титула „решение“ и да кажем – указания за 

начин на сгъване на бюлетината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков 

предлага да вземем протоколно решение с приемане на указания, 

като указанията включват същите текстове, като приложение. 

Процедура по гласуване предложението. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 6 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Севинч Солакова, 

Таня Цанева,); против – 9 (Александър Андреев, Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева). 

Уважаеми колеги, остава основният текст. Така или иначе 

нямаше предложение по отношение на промяна на текста. В тази 

връзка ви предлагам да подложа на гласуване подготвения проект на 

решение. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Номерът на решението е 2272-НС. 

Минаваме към точка четвърта от дневния ред – промяна на 

състав на РИК. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля да я отложим малко, не е готова 

още. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 
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Минаваме към точка пета – доклади по административни 

преписки.  

Госпожо Дюкенджиева. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

председател. 

Уважаеми колеги, вчера ви докладвах, че по искане на 

Софийски районен съд, имаше искане от районния съд за едно лице 

дали е кандидат за народен представител. Получена е информацията 

и предлагам да отговорим, има проект на писмо в моя папка в 

днешно заседание. Да отговорим на Софийски районен съд по 

съответното наказателно дело, че е предоставена информацията за 

лицето Румен Димитров Дечев, който е регистриран като кандидат 

за народен представител в изборите на 04.04.2021 г. от ПП „АБВ“ 

под № 3 в Изборен район двадесет и трети – София. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. 

В тази точка имам три въпроса, уважаеми колеги.  

На първо място искам да докладвам, че е постъпило 

запитване от Софийска градска прокуратура, което е с вх. НС-22-937 

от 19.-3.2021 г. и може да го видите в моя папка. В това запитване се 

поставя въпроса относно сигнала на г-жа Е.                 В.                    

К.          , която чрез своя адвокат отправя запитване до нас с 
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твърдение за злоупотреба на кражба на лични данни във връзка с 

упражняването на правото на глас. Както сигналът, така и отговорът 

до г-жа К.  , също в моя папка за днешното заседание, са 

публикувани, може да видите преписката. По повод на този сигнал 

разбира се Централната избирателна комисия възложи проверка 

незабавно и установи резултат, при който се оказа, че г-жа К.       е 

направила не един, а шест опита за подаване на заявление за 

гласуване извън страната. Установихме, че в системата за 

електронните заявления по часове, минути и секунди на конкретните 

дати са постъпили тези шест заявления, като първите три заявки, 

които са направени, са подадени от един и същи адрес, от едно и 

също устройство. Първото заявление е направено успешно, 

останалите пет – не са направени успешно. Установи се в хода на 

проверката, че тъй като при първото подадено заявление е натиснато 

последователно два пъти бутона „изпрати“ поради това са подадени 

две идентични заявления и подателят е видял резултата от второто. 

Освен това, с наше писмо изх. № НС-22-658 от 09.03.2021 г., четири 

след като е постъпил сигналът, ние сме уведомили г-жа К.        чрез 

нейния адвокат, за резултата от проверката. Уведомили сме я, че тя е 

включена в избирателния списък за гласуване в съответния град, в 

който е направено заявлението. По-същественият въпрос е, че също, 

видно от страницата, приканили сме я, чрез адвоката й, да се 

запознае със страницата на ЦИК, където тя изрично е посочена в 

списъка на успешно подадените заявления. След 09.03.2021 г. 

възражение или коментар от страна на г-жа К.           по този въпрос 

до настоящия момент не е постъпил.  

Изготвил съм отговор до Градската прокуратура, която 

извършва проверка по същия сигнал, подаден като при нас, в който 

отразяваме тези факти. Моля да се запознаете с отговора - № 6178 е 

проектът на писмото. Също така предлагам да се изпрати, като 

приложим към отговора и самия отговор, който сме изпратили до 

сигналоподателя чрез неговия пълномощник. Това ми е 

предложението. 
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Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате проекта на писмо, който е изготвен от колегата 

Николов. Имате ли предложения. Ако не – процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам също 

така едно запитване от община Ябланица по повод на отваряне на 

запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от Европейския парламент от една страна и от друга 

страна – от страна на общинските избори. Запитването е с вх. № ЕП-

14-1 от 19.03.2021 г. Може да го видите във вчерашна моя папка. С 

него се поставя въпрос за отваряне на тези две запечатани 

помещения. И двете се намират в една и съща сграда. Едното е под 

№2, другото е под № 3. Като основания за отваряне на запечатаното 

помещение се сочи постъпило искане от застрахователна компания 

чрез пълномощник адвокат, представил съдебно удостоверение за 

предоставяне на извлечението на подписа на конкретно лице върху 

двата избирателни списъка – за европейските избори и за изборите 

за общински съветници. 

Подготвил съм писмо до община Ябланица, чрез кмета г-н 

Найденов, в което изискваме, с оглед на произнасяне по вече 

постъпилото разрешение за отваряне на помещението, да се 

представи на Централната избирателна комисия издаденото в полза 

на застрахователната компания „Лев Инс“ АД удостоверение с оглед 

преценка на основателността на тяхното искане, след което ще се 

произнесем. 

Това ми е предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 
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Процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам доклад само в една точка днес – т. 5 

– доклади по административни преписки. 

Уведомление от Николай Хаджигенов с вх. № НС-11-38 от 

19.03.2021 г., в което пише: „Здравейте. Прилагам уведомление, 

подписано с КЕП – Николай Хаджигенов.“ Аз нищо не разбирам от 

КЕП, винаги съм се чудил, но тук с печатни букви има неподписано 

уведомление, което може да видите в моя папка във вътрешната 

мрежа, пише: „адв. Хаджигенов“. Другите електронни подписи, 

гледам, изглеждат поне по-различно, казват, че са оторизирани, тук 

имаме едни печатни букви със същия шрифт. Без да разбирам, аз не 

считам, че това е електронен подпис. Това е за протокола. 

Също така неразбираем е за мен текста, така че ще се радвам 

да ми помогнете дали правилно съм го разбрал: „С настоящото ви 

уведомявам, че българските граждани, подали заявление да гласуват 

в чужбина към датата на настоящото уведомление все още излизат в 

избирателните секции („излизат в избирателните секции“ е единият, 

който не мога да разбера), в които са гласували или са били 

регистрирани за предишни избори.“ Според мен – разговорен език, 

това означава, че излизат, тоест – фигурират там в предишните 

избори, където са били. Но какво точно иска да ни каже? Че сега са 

подали заявление, а не са потвърдени, при потвърждението няма 

секция, има потвърдени имена. Мислите, че говори за списъците в 

България ли? Не, казва, че все още излизат в избирателните секции, 

в които са гласували и/или са били регистрирани на предишни 

избори. Единият вариант наистина е това. Ако е това – добре. 

„Предвид горното моля да бъдат взети незабавни мерки за 
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отразяване на подадените заявления. Моля да бъда уведомена на 

посочения имейл адрес“ и ни дава адрес за предприети действия.“ Аз 

съм съгласен, че това е единствения резон, който каза колегата 

Арнаудов, защото тръгнахме по трудния път тук и проверих от три-

четири избора насам, никъде не фигурира кой избирател с коя 

секция е свързан. Така че, ако това е сигнала, след 16-ти е трябвало 

да бъдат заличени, така поне ние сме отговаряли, от списъците по 

постоянен адрес нашите съграждани – избиратели, които са подали 

заявления за гласуване извън страната.  

Тъй като в това уведомление не се сочат конкретни данни за 

случай, в който след 16-ти не е заличено лицето по постоянен адрес, 

а пък аз нямам информация дали има такива случаи, ви предлагам да 

го приемем за сведение, да го обсъдим и да видим какви действия да 

предприемем евентуално трябва ли да напомняме на съответните 

институции, които трябва да заличат, тя е една институция, която 

трябва да заличи гражданите по постоянен адрес. Но нямаме 

конкретни данни в сигнала, не зная какви конкретни действия да 

предприемаме, освен че ни напомня, че трябва да бъдат заличени. 

Приемам логиката, че има предвид тези, които са по постоянен 

адрес, в България фигурират все още. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Когато волята не е ясна какво точно – 

добре е и ситуацията да се изяснява.  

Предлагам следния текст: „Във връзка с Ваше запитване или 

уведомление посочете конкретни примери за извършване на 

проверка и вземане на решение от ЦИК.“ Това предлагам, да се 

изпрати обратно. С посочване на конкретни примери за извършване 

на проверка и съответно решение на ЦИК по случаите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Приемам. Може би ние да сме съвсем 

ясни – едно изречение преди второто: „Във връзка с подадения от 
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вас сигнал посочете конкретни примери, за да вземе Централната 

избирателна комисия съответните мерки. От Ваше писмо (еди-кое 

си) ни информирате, че гражданите, подали заявление за гласуване 

извън страната все още фигурират в списъците по постоянен адрес“, 

за да му е ясно, че това му е волята все пак. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Би следвало ние 

да не я тълкуваме неговата воля, защото в противен случай ще каже, 

че криво сме го разбрали. По-добре е да бъде както, предварително 

беше… 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Текстът, предложен от колегата Чаушев – 

обратно писмо: „Във връзка с Ваше писмо (стандартен текст) 

посочете конкретни примери, за да вземе Централната избирателна 

комисия мерки съгласно своите правомощия.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Георги Баханов). 

Колега Ивков, имате ли друг доклад? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, имам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам още два и моля за внимание. НС-

19-125. И двата са от Коалиция „Демократична България“ с едно 

придружително писмо: „Приложено изпращаме предложение във 

връзка с изборния процес. Моля да ни върнете информация за 

входящите номера, с които са заведение тези предложения. 

Поздрави. Екип на „Демократична България.“ 

Първото е относно въвеждане на единната електронна форма 

за заявление желание за гласуване от избиратели, поставени под 

задължителна карантина. Не мисля, че дължим спешен отговор и 
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действия днес, но считам, че в писмото има резон и бихме могли да 

предприемем действия, за да улесним гражданите и институциите. 

Виждате го предложението. Съгласно решение на ЦИК, решение с 

докладчик Николай Николов, ни казват как сме изброили и 

тиренцата ни преписват от нашето Решение № 2159. Саморъчно 

подписано от избирателя, подписано и подадено от пълномощник по 

електронната поща, електронно заявление. „В услуга обаче (казват 

те) 91-00-02 (не го разбирам, явно някакъв класификатор) подаване 

на заявление за гласуване с ПСИК, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК 

вписване в избирателните списъци на Държавна агенция 

„Електронно управление“ не е адаптирана за хипотезата на подаване 

на заявление за гласуване с подвижна избирателна комисия от лице, 

поставено под задължителна карантина или изолация. Съгласно 

Закона за здравето се изисква използване на квалифициран 

електронен подпис. Общините в България са 265 на брой, 3 от тях са 

разделени на райони….“, като прави сметката, че 297, цитират 

различни места и да си представим произтичащите от това процеси, 

разлики като организация, електронни адреси, форми и др.: 

„Значителна част от информацията ще се обработва ръчно. 

Гражданите ще бъдат затруднени, затруднена ще бъде и 

администрацията.“ Настояват незабавно да се създаде и въведе 

единна форма на електронно заявление за гласуване в подвижна 

избирателна кутия от лице, поставено под карантина. Казват, че това 

ще улесни изключително много засегнатите граждани при подаване 

на заявлението. 

Аз също мисля, че можем да предприемем мерки, особено 

след опита ни с заявленията по настоящ адрес и все още има време 

за това. Не се считам специалист обаче в тази насока, за да дам 

конкретно предложение, но си го представям това да бъде на сайта 

на ЦИК, да има линк към универсално заявление, което чрез дадена 

програма да отива по съответните места. Бих предложил или да 

остане за размисъл и следващия път да решим какво да правим, или 

да го изпратим сега на „Информационно обслужване“ с оглед да ни 
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дадат евентуално техническо решение и предложение за улесняване 

на процеса по подаване на тези заявления. Аз мисля, че това 

следваше да го направим след настоящия адрес и без да получаваме 

предложения от „Демократична България“, но това е повода да ви 

предложа подобно нещо. 

За момента предложението ми е да изпратим на нашия 

партньор от „Информационно обслужване“ с молба да ни даде 

становище виждат ли възможност за създаване на универсален линк, 

който да улесни гражданите, които ще подават такива заявления. И 

възможно ли е да ни спомогнат за реализацията му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков 

направи предложение, но в тази връзка така, както е разписано и в 

закона въпроса е, че достъпът до регистъра, в който са вписано 

поставените под изолация и карантина имат достъп общините. 

Качването на електронна форма, която да минава през нас още 

повече считам, че ще усложни, защото ние трябва да я препредаваме 

към 265 общини. Защото според мен те тази услуга, която цитират 

91-00-02 тя е на Държавна агенция „Електронно управление“ в 

портала за електронното управление, но тя се отнася единствено по 

отношение на тези заявления, които бяха вече докладвани. По 

отношение на тези заявления, които ние сме уредили с решението, 

там достъпът, съгласно закона, е на всяка една от общините, които 

имат достъп до този електронен регистър, в който може да се 

проверят условията дали лицето отговаря и отговаря и на съответния 

адрес. При това положение ние това, което ще направим, е ще 

препращаме.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да отговорим, че Централната 

избирателна комисия вече е взела мерки с оглед срещане на 

проблеми със заявлението по настоящ адрес, изпратила е писмо до 

всички общини, че не се изисква електронен подпис. Не съм готвил 

такъв отговор, ако решите – да го гласуваме, че Централната 

избирателна комисия вече е взела мерки, като е изпратила писмо до 

всички общини, включително и до Държавна агенция „Електронно 
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управление“, че както при подаване на заявленията за гласуване по 

настоящ адрес, така и тези за карантинирани граждани, не се изисква 

електронен подпис. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Колеги, 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, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Второто предложение е с вх. № НС-10-

133, което е относно за мерки за публичност и прозрачност на 

оценката за съответствието. „Във връзка с необоснования ни отказ 

да допуснем независим експерт до процеса на установяване….“ ни 

предлагат и ни призовават да направим към настоящия момент 

следното. Да приемем решение за конкретни срокове за изготвяне на 

доклад за оценка на съответствието, както и срокове за отразяване на 

евентуални проблеми, открити в доклада, на база на тяхната 

сериозност. Ние и да приемем такова решение, законът задължава 

трите организации. Да ви ги кажа и да видим какво ще направим. 

„Приемане на решение за незабавно публикуване на доклада за 

оценка на съответствието на машините за гласуване, изготвен от 

държавните агенции (да не ги цитирам).“ Това е второто. Третото – 

приемане на решение за правила и график на извършване на 

следизборен одит на машините за гласуване, като в него да бъдат 

включени всички заинтересовани страни, в това число политически 

партии, НПО-секторът и независими експерти.“ По-нататък – 

надяват се да се отнесем с нужната сериозност и да спазваме 

препоръките на Съвета на Европа.  

Три предложения, изисквания, вие както искате ги наречете. 

Принципно трите институции дължат да направят одит и да ни 

уведомят. Според мен наистина ние трябва да публикуваме доклада. 
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Аз мисля, че самите те ще си го публикуват, и приемането за 

правилата, остава и график за извършване на следизборен одит. Така 

или иначе това са действия, които ние сме обсъждали.  

Предлагам да отговорим, че благодарим за препоръките, 

Централната избирателна комисия ще ги вземе предвид в процеса на 

организиране на машинното гласуване, а също така и след изборите.  

Предлагам следния отговор: „Уважаеми г-н… Централната 

избирателна комисия се запозна с препоръките относно (както са ги 

нарекли) Ваше писмо, вх. № на ЦИК… и ще ги вземе предвид при 

организацията на машинното гласуване и взаимодействието с 

институциите, отговорни за това.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Дори, ако се 

съгласите, ще ги обсъди и евентуално ще ги вземе предвид. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Извинявам се – ще ги обсъди… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И ще ги вземе 

евентуално предвид при провеждането. Или там, както беше 

продължението. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ще ги обсъди и ще ги вземе евентуално 

предвид при организиране машинното гласуване и 

взаимодействието си с отговорните институции.  

Предложенията им са резонни, аз така мисля. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Колега Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Аз заявих изказване предварително, но и сега е възможно да 

го направя. То касае първото предложение на „Демократична 
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България“ по тяхното писмо с вх. № НС-10-125 от 18.03.2021 г. 

Разбира се нашата цел е да разширим максимално възможността на 

избирателите, които са поставени под карантина за гласуване. В тази 

връзка имам едно конкретно предложение. Към Решение № 2159 от 

02.03.2021 г. има едно заявление, което е различно от изборната 

книга, която касае заявление от хората поставени и с трайни 

увреждания. То е Приложение № 1 към Решение № 2159. Срокът, в 

рамките на който могат да подават това заявление поставените под 

карантина започва да тече от 24.03.2021 г. и ще изтече на 31.03.2021 

г. в 17.30 часа. Предлагам това заявление, което в момента е просто 

приложение към Решение № 2159 и така се намира на нашия сайт, да 

бъде изрично поставено на нашия сайт, така както беше поставено и 

мисля, че все още е поставено заявлението за гласуване извън 

страната, с три уговорки под него. Първо, че срокът за подаването 

му е от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. Второ, че заявлението се подава 

при съответния орган по чл. 23, не само тези 297 общини и райони, 

но и при всеки кмет на кметство. Трето, начинът, според мен добре 

описан, по който може да се подаде, според самото Решение № 2159. 

Предлагам изричен булет или изричен текст на нашата страница, 

може би в секция „Избори“ или пък в горния десен ъгъл, където се 

прецени, в този смисъл. Не е късно да се направи. Предлагам да го 

извлечем изрично на нашата страница, да го подчертаем. Това ми е 

предложението – за протоколно решение. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Николов за качване на приложението на 

нашата страница със съобщение към избирателите, което е насочено. 

Колеги, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Правя предложение, ще трябва да се 

гласува, да допълня отговора по № 10-125, че Централната 

избирателна комисия взе протоколно решение да качи на своята 

интернет страница Приложение № 1 към решението, с което да може 

гражданите да се улеснят при попълването и подаването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.  

Колега Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-

15-183 сме получили писмо от РИК – Добрич, в което ни прилагат 

молба за възстановяване на депозит за заличен инициативен 

комитет, както и тяхно решение за заличаване на инициативния 

комитет и посочена банкова сметка за възстановяване.  

Предлагам в едно общо решение Централната избирателна 

комисия да възстанови всички депозити, възникнали за заличаване 

от решенията за заличаване на инициативните комитети от 

регионалните избирателни комисии, като ще възложа на отдел 

„Счетоводство“ да извърши справка за постъпилите такива депозити 

по наша банкова сметка, след което ще изискаме оригинала на 

решенията за заличаване на инициативните комитети и ще подготвя 

решението за възстановяване на депозит. 

С ЦИК-НС-15-181 отново от РИК – Добрич сме получили 

писмо, с което те ни поставят няколко питания. Предлагам го за 

запознаване и за работно обсъждане. Първото питане е предвид 

заповедта на Министерство на здравеопазването за по-строгите 

противоепидемични мерки и във връзка с провеждането на 

обученията за секционните избирателни комисии да дадем указания 
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за начина на провеждане на обученията на членовете на секционните 

избирателни комисии. Както и ни поставят въпроса, че съгласно 

наше Решение № 2159- НС подаването на заявленията за гласуване с 

подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под 

задължителна карантина или изолация периодът е между 24.03.2021 

г. и 31.03.2021 г., тоест – имаме дни преди изборите, в които не е 

възможно подаване на заявления. Да дадем допълнителни указания 

как могат да упражнят правото си на глас избирателите, поставени 

под карантина или изолация. 

Предлагам го за работно обсъждане на работна група, след 

което, може би следващата седмица след провеждането на 

обученията на РИК-овете, Добрич е във вторник, ще дадем 

допълнителни указания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението – да остане за обсъждане. 

Госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, свързан въпрос от РИК – Бургас с 

вх. № НС-15-176, които казват: „Моля да ни предоставите указания 

за условията и реда, по които можем да проведем обученията на 

секционните комисии.“ Присъединявам се – за работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, ще бъдат 

обсъдени в рамките на заседание на работната група, след което ще 

бъдат дадени указания на районните избирателни комисии. 

Друг доклад имате ли? Не. 

Колеги, продължаваме нататък. 

Колегата Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-22-746 от г-жа И.     К.     , която е секретар на район 

„Студентски“. „Предвид спецификата на район „Студентски“ и 

наличието на голям брой общежития в администрацията постъпват 

множество запитвания за възможността да гласуват студенти, които 

нямат заверен семестър на студентските си книжки и такива, които 

притежават само електронна студентска книжка.“ В тази връзка съм 
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подготвила проект на писмо с проектен № 61-27. Тя ни посочва, че 

притесненията на студентите са, че нямат възможност да заверят 

книжките си или да получат уверение от университета за съответния 

семестър, пита как планираме да удостоверяват правото си да 

гласуват в предстоящите избори?  

Това, което съм посочила е, че разпоредбата на чл. 241, ал. 1, 

т. 2 от Изборния кодекс изисква студентите да имат надлежно 

заверена за съответния семестър студентска книжка и това 

изискване не е дерогирано от законодателя към настоящия момент и 

ще се прилага в предстоящите избори. А по отношение на 

студентите, които притежават само електронна студентска книжка 

съм написала, че те могат да гласуват с уверение, издадено от 

съответното висше учебно заведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, връщам на доклад писмо с вх. 

№ НС-00-102 от зам.-ректора на Университета за национално и 

световно стопанство, което съм ви докладвала, но тъй като 

изчаквахме приемането на Методическите указания го връщам на 

доклад. То също касае студентите, които имат електронни 

студентски книжки. Молят за допълнителни указания относно 

времевия период, през който университетът следва да издава 

уверенията по всяко време в работни дни до изборите, в работни дни 

в седмицата преди изборите, в деня на изборите или друг времеви 

период. 

Проектът, който съм подготвила е № 6128 в моя папка от 

вчера. Ако сте съгласни, колеги, с този проект? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

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

против – 1 (Силва Дюкенджиева). 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, предлагам да изпратим на 

районните избирателни комисии писмо, с което да изискаме от тях 

график за обучение на секционните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-14-8 от 

18.03.2021 г. от кмета на община Кубрат, с което ни се иска 

разрешение за отваряне на запечатани помещения – 4 бр. и 

преместване на книжата в новоизградено самостоятелно обособено 

помещение в учрежденския архив на община Кубрат.  

Предлагам отговор, че може да отвори запечатаното 

помещение, като стриктно спазва изискванията на Решение № 1244-

МИ, след което да ни изпрати необходимите документи, посочени в 

същото решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Имате ли друг доклад? В следващата точка имате ли?  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към 

точка 5а – предложение до Президента за насрочване на частични 

избори. 

Господин Арнаудов. 

 

Точка 5а. Предложение до Президента за насрочване на 

частични избори. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моя папка в 

днешно заседание има един проект на решение с № 61-64, с което 

отправяме предложение до Президента на Република България за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сърница, община 

Минерални бани, област Хасково. Общинската избирателна комисия 

– Минерални бани с писмо е уведомила Централната избирателна 

комисия, че със свое решение и на посочените правни основания са 

прекратени пълномощията на кмета Шенол Кемал Ахмед, като кмет 

на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково. 

Към уведомлението са приложение и всички изискуеми документи, 

включително препис-извлечение от акта за смърт от 15.03.2021 г. на 

Шенол Ахмед и при това положение Централната избирателна 

комисия приема, че Общинска избирателна комисия – Минерални 

бани е представила необходимите документи, съгласно изискванията 

на Изборния кодекс, поради което Централната избирателна 

комисия реши: предлага на Президента на Република България да 

насрочи частичен избор за кмет на кметство Сърница, община 

Минерални бани, област Хасково. 

Моля да гласуваме това решение, както и писмото, което 

също е в моята папка от днешно заседание, с което да изпратим 

решението на Президента. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението, проекта на решение. 

Процедура по гласуване на решение, с което да предложим на 

Президента да бъде насрочен частичен избор. 

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

Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Номерът на решението е 2273-МИ. 

Колеги, да гласуваме писмото, с което да бъде изпратено 

решението, заедно с преписката, до Президента на републиката. 

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

Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Уважаеми колеги, в тази точка позволете ми и на мен доклад. 

С вх. № ЧМИ-01-6 от 18.03.2021 г. е постъпило писмо от 

администрацията на Президента на Република България, с което ни е 

изпратен Указ № 100 от 12.03.2021 г., с който е насрочен частичен 

избор за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област 

Хасково на 27.06.2021 г.  

Докладвам го за сведение и за качване в рубриката в 

страницата на Централната избирателна комисия за насрочените 

избори за 27.06.2021 г. 

Колеги, връщам към точка пета – доклади по 

административни преписки. 

Колегата Николов. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. 



 30 

Колеги, само един доклад за сведение. С вх. № НС-06-76 от 

18.03.2021 г., в моя папка от 18.03.2021 г., ви докладвам за сведение 

едно писмо от община Кнежа, ние сме в копие, адресирано е до 

директора на РЗИ, в копие също така е и председателя на районната 

избирателна комисия в Плевен, както и заместник-областния 

управител. Община Кнежа представя списък на пет члена, 

включително резервни, за подвижна секционна избирателна комисия 

в тази община, които да бъдат ваксинирани. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

За сведение. 

Колеги, с това приключихме тази точка.  

Колега Бойкинова, точка 5б – проект на решение относно 

гласуване с ПСИК. 

 

Точка 5б. Проект на решение относно гласуване с ПСИК. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка или в 

папка „Методически указания“ следва да се намира проект относно 

гласуване с подвижна избирателна комисия на избиратели с трайни 

увреждания, поставени под задължителна карантина или 

задължителна изолация. Виждате, решението е в три раздела, 

откриване на изборния ден, съответно прилагат се правилата на 

Методическите указания за СИК за гласуване с хартиени бюлетини. 

В точка 1 – раздел ІІІ, а именно кога се открива изборния ден, 

отваряне на изборното помещение, каква проверка следва да 

извършват членовете на ПСИК, след което следват правилата за 

разпределяне на функциите помежду им, за разкъсване на плика с 

печата, за неговото маркиране, съответно проверка на избирателната 

кутия, кутия за отрязъците, указателното табло, което се залепва на 

избирателната кутия, откриване на изборния ден. След което раздел 

ІІ е гласуване. Както всяко гласуване, не само в ПСИК, а и във 

всички секционни избирателни комисии се извършва при спазване 

на противоепидемичните мерки, съгласно указанията на министъра 
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на здравеопазването, които ще бъдат изпратени до всички. 

Гласуването се извършва в дома на избирателя в следната 

последователност, както е описана в решението. Съответно имаме и 

препращане към Методическите указания относно гласуването с 

придружител в случай, че този избирател не може да осъществи сам 

гласуването, има нужда от придружител. Съответно са уредени 

правилата. След приключването на гласуването отворът на 

подвижната избирателна комисия се залепва с хартиена лента, на 

която се отбелязва часа на последното гласуване, който не може да 

бъде по-късно от 21.00 часа. Хартиената лента се подписва от 

членовете, които я обслужват. Съответно казваме, че и членовете на 

ПСИК могат да гласуват с подвижна избирателна комисия след 

дописване в списъка за гласуване и попълнят декларация по образец, 

Приложение № 17, че не са гласували и няма да гласуват на друго 

място. В списъка за гласуване не се допуска вписване на други 

избиратели, под чертата. Преброяването на бюлетините, съответно 

попълването на протокола на СИК и отчитането на резултатите се 

извършва в помещение, определено със заповед на кмета на 

общината и съгласно Методическите указания за секционните 

избирателни комисии с гласуване с хартиени бюлетини, ще добавя, 

тъй като приехме два вида Методически указания.  

Ако имате предложения? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

обявявам 15 минути почивка. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Продължаваме 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Колеги, стигнахме до решението на колегата Бойкинова. 

Колега Бойкинова, след като уточнихме понятията, да 

продължим напред. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми господин председател, аз 

преди почивката приключих с доклада си по това решение. Ако 

имате предложения, моля да ги дадете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, време за 

запознаване с решението.  

Госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Госпожа Цанева преди почивката 

при обсъждане на заседанието предложи в точка 11: „Гласуването се 

извършва в дома на избирателя в следната последователност от 

действия“ да разграничим това гласуване, а именно като гласуване, 

което се извършва в дома на избирателя с трайно увреждане, а за 

избиратели, които са поставени под задължителна карантина или 

задължителна изолация – да се съобразим с указанията на министъра 

на здравеопазването, които в тази част са препоръчителни, при 

възможност – да се гласува пред дома на избирателя. Тоест, да 

уточним. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да уточним, че 

може да бъде извършено пред дома, но при спазване на условията за 

тайната на вота. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, и при възможност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Колеги, чухте предложението. Има ли други предложения 

или да го гласуваме заедно с текста на цялото решение? Това ще 

бъде в т. 11 в първото тире, така ли? Във второто тире, добре. 

Колеги, във второто тире на стр. 2 или след него ще бъде 

посочено, че при гласуването на карантинираните и поставените под 

изолация гласуването по възможност ще се извърши пред дома при 

спазването на изискванията за опазване тайната на вота на 

избирателя. 

Ако няма друго предложение, ще го гласуваме с цялостното. 

Предлагам, ако има и други предложения по текста, ако не – ще го 

подложа на гласуване. 
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Има ли други предложения по текста на решението? Ако 

няма – процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

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

Колега Бойкинова, номерът на решението е 2274. 

Колеги, връщаме към точка четвърта – промяна в състав на 

РИК. 

Господин Арнаудов. 

 

Точка 4. Промяна в състав на РИК. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моя папка от 

днешно заседание има проект на решение с № 4776 за промяна в 

състава на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив. 

Постъпило е предложение на електронната поща на 

Централната избирателна комисия, както и в оригинал, с вх. № НС-

15-182 от 19.03.2021 г. от К.          М.        – пълномощник на 

коалиция „БСП за България“ за промени в състава на РИК в 

Шестнадесети изборен район – Пловдив. Предлага се на мястото на 

Цеца Пенчева Бресковска – член на РИК да бъде назначен за член на 

РИК Георги Димитров Искров от списъка на предложените резервни 

членове. 

Към предложението е приложено заявление от Цеца Пенчева 

Бресковска за освобождаването й като член на РИК в Шестнадесети 

изборен район – Пловдив, както и всички изискуеми документи. 

Затова Централната избирателна комисия на посочените правни 

основания реши да освободи, като член на РИК в Шестнадесети 

изборен район – Пловдив, Цеца Пенчева Бресковска, със 

съответното ЕГН, и да анулира издаденото й удостоверение. Да 

назначи на нейно място за член на РИК в Шестнадесети изборен 

район – Пловдив, Георги Димитров Искров, със съответното ЕГН, и 



 34 

на назначения член да се издаде удостоверение. Решението подлежи 

на обжалване по съответния ред.  

Както казах, документите освен по електронна поща, са 

дошли и в оригинал.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението на колегата Арнаудов. Има ли други 

предложения? Ако няма – процедура по гласуване. 

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия 

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

Господин Арнаудов, номерът на решението е 2275-НС. 

Минаваме към точка шеста – доклад относно заявления по 

ЗДОИ. 

Господин Бояджийски, заповядайте. 

 

Точка 6. Доклад относно заявления по ЗДОИ. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря, господин председател. 

Две са заявленията по ЗДОИ, които трябва да ви докладвам, 

колеги. Едното е на г-н К.     Ш.      , другото е на г-жа Н.                   

М .             И двете бяха докладвани доста отдавна, имаше 

предложения да се обсъдят на работно заседание и да вземем 

становище. Предлагам ви следните проекти на писма, които са 

според мен кратки и отговарят на въпросите, които са ни поставили. 

Колеги, доклад за г-жа М.              Нейният доклад е в папка 

от днешно заседание. Писмото е с вх. № ЦИК-16-03 от 03.03.2021 г., 

като тя е изпратила и още едно писмо № 16-3-2 от 15.03.2021 г., 

напомнително, че иска отговор. Въпросите ги систематизирах в три 

групи. В първата нейното питане касае документацията за 

обществената поръчка за „Информационно обслужване“ АД. Тя 

счита, че тази документация следва да се изпрати на ДАЕУ, че по 
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отношение на нея трябва да се прилагат изискванията за e-voting и 

да й се представят посочените в преписката документи.  

По отношение на първия въпрос тя пита дали са представени 

пред ДАЕУ технически изисквания към организацията и 

технологията на компютърната обработка на данните от 

гласуването, които са приети от ЦИК с Решение № 1990 от 

05.02.2021 г. по обществена поръчка № 04312-2021-0003. Аз 

предлагам да й отговорим, че техническите спецификации по 

поръчката не са изпращани на ДАЕУ. След проверка в 

деловодството и с юристите установих, че не са изпращани. 

Основанията да не се изпратят на ДАЕУ са именно липса на 

законово изискване тези технически спецификации да бъдат 

изпратени и да бъдат съгласувани. В писмото съм записал, че 

техническите спецификации не са изпращани. Ако има 

предложение, аз съм готов да го добавя. Не са изпращани, тъй като 

законът не изисква те да бъдат изпращани за съгласуване на ДАЕУ. 

Няма такова законово изискване. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да се запише точно този такъв 

текст и да не си заравяме пак главата някъде си. Извън закона е ЦИК 

да уведомява ДАЕУ по отношение на организации и провеждане на 

дейността си по отношение на изборите. Да влизам в темата и от 

вчера, която възвръщах и то категорично. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Възприемам предложението, за 

също самия го направих, тъй като няма такова изискване. 

По втория въпрос, който г-жа М.   поставя, е дали е 

предвидена възможност програмните средства за компютърна 

обработка по т. 1, тоест – за изборите през 2021 г. от 

„Информационно обслужване“ да могат да се модифицират за 

всякакъв вид избор, предвидено в Изборния кодекс. Госпожата 

очевидно пренебрегва обстоятелството, че съгласно Изборния 

кодекс ние трябва да сключваме договор с „Информационно 

обслужване“ за всеки вид избори. Пита, вижте го, но аз ще го 

прочета и за протокола: „Предвидена ли е възможност програмните 
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средства за компютърна обработка да могат да се модифицират за 

всякакъв вид избор, предвиден в Изборния кодекс, без намесата на 

изпълнителя?“ Тъй като става въпрос за компютърната обработка на 

резултатите от конкретния вид избор, за който ние при всеки 

конкретен вид избор правим обществена поръчка, за да можем да ги 

възложим на „Информационно обслужване“ то тогава очевидно не 

се съдържа, защото има разлика между точно тези програмни 

продукти и програмния продукт за системите за машинно гласуване. 

И аз предлагам точно това да й отговорим. Отговорът ми е кратък. 

Също не възразявам да добавим отново законовото изискване по чл. 

57. Отговорът ми е следния: Договорът с „Информационно 

обслужване“ АД се сключва преди всеки избор, ето защо такава 

възможност не се предвижда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ерхан Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За да обоснова предложението си. По 

отношение на питания по обществена информация се обсъждат 

факти. Централната избирателна комисия едва ли може да каже 

нещо повече от фактите, а най-вече да се обосновава на определен 

тип зададени въпроси, за да бъде видите ли в обяснителен режим. 

Считам, че става въпрос за информация, а не за мотиви. Кратко и 

ясно.  

Предлагам да се придържаме към фактите, а не да 

обосновавам настъпили факти, това е съвсем различен подход по 

писане на текстове по отношение на информация, която се иска, и е 

право на гражданите да я искат. 

По същество. В изпълнение на разпоредба № 57 на ЦИК 

Централната избирателна комисия взе решение, имаме едно 

предварително решение, и обяви съответната обществена поръчка, 

която приключи. Те са публикувани, да се посочи къде са тези 

текстове. Пак казвам, дължи се информация, не мотивировка, не 

статистически данни по зададени предварителни критерии, това са 

съвсем различни неща. Толкова. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз съм съгласен с колегата 

Чаушев и затова и отговорът ми е така лаконичен. Предлагам, 

предвид дискусията, след въпрос № 1 по въпрос № 2 до въпрос № 4 

да опишем точно това, което предложи колегата, че в изпълнение на 

чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия определя изискванията към организация и технология на 

компютърна обработка на данните от гласуването и към издаването 

на бюлетин не по-късно от 55 дни от предизборния ден. Тази 

поръчка е обявена за изборите за 04.04.2021 г. под номер, цитираме 

номера. Могат да се запознаят с документите на страницата 

https://app.eop.bg/today. Но по отношение на останалата част от 

нейните питания, които касаят e-voting да й кажем, че такъв род 

гласуване не се предвижда за момента в Изборния кодекс, освен 

експериментално, ето защо не разполагаме с исканите документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Чухте предложението на г-н Бояджийски. 

Други предложения имаме ли към подготвения отговор? 

Колеги, процедура по гласуване отговора. 

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

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

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

Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Продължете. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, вх. № НС-29-6 

от 23.02.2021 г., господин Ш.            има пет въпроса: кой е 

производител на машините, как се казва моделът на машините, 

софтуерът, който машините използват и колко машини са закупени 

за предстоящите избори на 04.04.2021 г. и на каква стойност са те? 
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Всички тези данни той може да ги види прекрасно и чудесно от 

договора, който сме сключили, който е публичен.  

Аз ви предлагам все пак, тъй като имаме в деловодството 

това писмо, да отговорим по следния начин: „Сключеният между 

Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД договор № 1 

от 06.02.2021 г. предвижда доставката на 9 600 специализирани 

устройства за електронно машинно гласуване. Цената за 

закупуването и доставката на машините, съгласно т.3 от договора, е 

32 089 190 без ДДС. Машините са произведени от „Smartmatic“ и са 

модел 2019 г. Софтуерът, който те използват е разработен от 

производителя и не сме уведомени за търговското му наименование 

към момента, защото той няма и такова.“ Предлагам да добавим и 

едно изречение, че може да се запознае с всички документи на 

профила на купувача на страницата на ЦИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на г-н Бояджийски. Има ли други 

предложения? Не виждам. Ако няма – моля процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Друг доклад, господин Бояджийски? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В тази точка нямам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Други доклади? 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия с вх. № НС-29-13 от 18.03.2021 г. е получено заявление за 

достъп до обществена информация, което ни е изпратено по 

компетентност от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети 

изборен район – София. Заявлението е от представляващия партия 
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ПП „България на труда и разума“ Георги Петкова Манолов –

председател на Националния изпълнителен съвет и е относно 

организационно-техническата подготовка на изборите в Двадесет и 

трети многомандатен избирателен район. Заявлението съдържа 15 

въпроса, като въпросите от първи до десети включително се отнасят 

до броя на предпазните маски за членовете на секционните комисии, 

указанията на производителя, какви други предпазни средства са 

осигурени за членовете на СИК, какъв дезинфектант и в какво 

количество, съответно наименованието и състава на дезинфектанта, 

какви средства за измиване на ръцете на членовете на секционните 

комисии са осигурени, интервала от време, кои лица осъществяват 

дезинфекцията на помещенията, броя на термометрите и кой 

измерва температурата на членовете на секционните комисии. Това е 

до десети въпрос. От единадесети въпрос до петнадесети въпрос 

информацията, която се иска е относно квадратурата на 

помещенията, в които ще се приемат и предават секционните книжа 

от членовете на секционните комисии, административния акт, въз 

основа на който е възложена охраната, в колко помещения ще се 

приемат изборните книжа на територията на РИК и по колко лица 

ще бъдат допускани в помещенията. 

Предлагам, колеги, въз основа на така представените въпроси 

в това заявление, на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ да изпратим 

заявлението за достъп до обществена информация в частта от първи 

до десети въпрос до министъра на здравеопазването г-н Костадин 

Ангелов, а в частта от единадесети до петнадесети въпрос да върнем 

преписката на РИК - Двадесет и трети – София за отговор по 

компетентност. 

Колеги, след проведена дискусия, второто писмо в частта от 

единадесети до петнадесети въпрос предлагам да бъде изпратено по 

компетентност на областния управител на София. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението. Първата част е от първи до десети 

въпрос – на министъра на здравеопазването. От единадесети до 
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петнадесети въпрос – на областния управител на София. С копие до 

лицето разбира се. 

Има ли други предложения. Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за двете писма. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев). 

Госпожо Стойчева, в тази точка? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Нямам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, има ли други доклади по ЗДОИ? Не виждам. 

Преминаваме към следващата точка – точка седма – доклади 

относно организацията и провеждането на изборите извън страната. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

 

Точка 7. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предвид натовареността, 

съм пропуснала, когато с протоколно решение увеличихме броя на 

членовете на СИК в Олесун и в Дюселдорф да гласуваме писмо, с 

което да уведомим Министерство на външните работи. То е 

написано, изпратено, предвид което моля за последващо одобрение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението. Има ли друго предложение?  

Моля, процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам, госпожо 

председателстващ. 

Докладвам вх. № НС-04-01-187 от 19.03.2021 г. Това е писмо 

от РГ „Избори“, като писмото надълго и нашироко обяснява как се 

съставят списъците за гласуване извън страната. По същество 

третира се въпроса за допълнителната страница в избирателния 

списък за СИК извън страната, където ще бъдат дописвани тези, 

които не са включени и не е представена бланка за одобрение. Искат 

от нас становище. Това писмо традиционно го получаваме, винаги от 

Министерство на външните работи.  

Колеги, аз съм прегледала. Вчера ви го докладвах за 

запознаване, предполагам, че сте се запознали. Прегледах, в 

съответствие с нашите изборни книги. Представената бланка ви 

предлагам да я изпратим, че нямаме възражения и корекции по така 

представената допълнителна страница към списъка за гласуване 

извън страната. Но, ако има други предложения? Може да съм 

пропуснала нещо.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението.  

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-22-942 от 

19.03.2021 г. Колеги, това е писмо, което сме получили от мейл на г-

жа М. З.               Тя пише от името на голяма група български 

граждани – 244 човека, които в момента пребивават и са подали по 

електронен път заявления за гласуване в Чехия. От общо подадени 

заявления – 597, за справка нашият сайт сочи, и в сравнение със 
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списъка, качен на страницата на Българското посолство в Прага. 

Виждаме, че там фигурират само имена, подали за гласуване в 

Прага, който списък е изготвен след крайния срок за уведомяване за 

гласуване извън България. И така за Прага имаме само 353 човека.  

Поставят ни се въпроси: Защо тези имена продължават да 

фигурират в списъците в България, въпреки че вече има подадени 

заявления? Кога може да очакваме нова актуална поправка? Къде са 

останалите 244 имена, подали заявления за гласуване в Чехия?  

По този доклад аз мога да кажа, че Централната избирателна 

комисия, след като прие Решение № 2212 от 12.03.2021 г., в 

изпълнение на законовите си задължения веднага предаде 

обобщените данни по чл. 16, ал. 2 от Изборния кодекс само за 

местата, които е обявила, само за лицата, които имат право да 

гласуват. И в този ред на мисли, с оглед зададените въпроси, ви 

предлагам да изпратим на Министерство на външните работи за 

преценка на действия по компетентност, ако прецени, че следва да 

се направи нещо, като припомням, че Чешката република, във връзка 

с пълния локдаун и епидемиологичната обстановка от COVID 

заразата, не даде разрешение да се гласува в места, извън 

посолството в Прага. Това е моето предложение по този доклад. 

Моля за вашите становища и ако има някакви други 

предложения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложението на 

докладчика. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма.  

Госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, само за 

коректност. Писмото до Министерство на външните работи ще бъде 

с копие до г-жа Здравкоф. Ако има възражения, макар, че е 

гласувано? Предлагам така. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Не.  

Колеги, някакви възражения? Няма. 

Писмото ще бъде с копие до госпожата. 

Госпожо Солакова, по точка осма – доклад относно 

предложения от областните управители за тираж на бюлетините, 

заповядайте. 

 

Точка 8. Доклад относно предложения от областните 

управители за тираж на бюлетините 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като имахме и 

работна група, с оглед на изтеклия срок, в който областните 

управители трябваше да направят мотивирано искане за увеличаване 

на тиража в случай, че не са съгласни със заявения от Централната 

избирателна комисия, за тиража бяха уведомени от наше писмо до 

заместник министър-председателя г-жа Мариана Николова и с нейно 

съдействие информацията се предостави на областните управители. 

Тъй като от една голяма част от областните управители не сме 

получили писмо предлагам да изпратим писмо до областните 

управители с уточнението, че до 11.00 часа на 22.03.2021 г. ако не 

постъпи от тях мотивирано искане за увеличаване на тиража, 

Централната избирателна комисия ще потвърди заявения тираж пред 

Печатницата на БНБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Има ли други предложения? Ако няма – процедура по 

гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 
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Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, така, както се 

уточнихме на работна група представям на вашето внимание 

предложения по отношение на заявения тираж с няколко нови 

моменти по отношение на тиража за някои от изборните райони, а 

именно – увеличаване в един изборен район, за намаляване на 

тиража и с потвърждение на заявения тираж на конкретно посочени 

изборни райони. Писмото е във вътрешната мрежа.  

Предлагам да коригираме заявения тираж на бюлетините в 

Изборен район 24 – София, като вместо 405 000 да заявим 350 000. 

Основният мотив е наличието на избирателна секция с повече от 

55 000 избиратели, те са вписани в този избирателен списък, тай 

като са получили служебен адрес при получаване на българско 

гражданство поради липса на недвижим имот – тяхна собственост на 

територията на страната.  

От районния кмет на „Средец“ получихме мотивирано 

предложение за корекция и редуциране на заявения брой на 

бюлетините за изборния район. В тази връзка по тази първа точка 

предложението е за намаляване на броя със съответната номерация, 

разбира се, на бюлетините.  

На следващо място. Да заявим допълнителен тираж в 

случаите, в които сме получили от областните администрации, в 

някои от случаите и от районните избирателни комисии, 

позовавайки се на броя на избирателите, законовите изисквания. Те 

са предложили един допълнителен брой бюлетини. Ние подробно 

разисквахме за всеки изборен район и правим конкретно 

предложение. За изборни райони: Врачански, Ловешки, Пловдив и 

Пловдивски, Русенски, Силистренски, София – 23, София -25, 

Старозагорски и Търговищки – така, както са посочени в колона 

„Допълнителен брой бюлетини“, а в колона „Номерация“ даваме 
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номерация на бюлетините, съобразно заявения до сега и 

допълнителния брой бюлетини. 

В следваща точка да потвърдим заявения от ЦИК тираж за 

изборни райони: Видински, Габровски, Кюстендилски, Монтана и 

Шуменски. Областните управители на тези области с отговорното 

отношение към този процес по отпечатването на бюлетините в срок 

ни уведомиха. Разбирайки мотивите на Централната избирателна 

комисия те потвърдиха и приеха тиража, който сме заявили с оглед 

наличието на машинно гласуване в страната на тези избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, други 

предложения има ли? Ако няма – процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Компютърът показва 14 члена в залата. 

Понеже за 4 секунди спрях, ако трябва – повторно да се гласува, тъй 

като 16 члена сме в залата, още двама са в залата – да гласуват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по прегласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от община 

Хаджидимово информират Централната избирателна комисия и 

лично председателя за осигурено дежурство до 17.30 часа днес за 

приемане на документите – заявления в различни категории, 

съобразно сроковете, които изтичат. За вписване по настоящ адрес, 
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за гласуване с подвижна избирателна кутия, както и за подаване на 

заявления за снабдяване с удостоверение за гласуване на друго 

място. За сведение. 

Докладвам ви предложение за закупуване на тонер касети, 

необходими за работата на Централната избирателна комисия, ЦИК-

09-73-1 от 18.03.2021 г. Във връзка с протоколно решение на 

Централната избирателна комисия от 10.03.2021 г. в Централната 

избирателна комисия са постъпили 4 оферти. Те са приложени към 

докладна с цитирания преди малко номер. Видно от представената 

таблица най-изгодното предложение е от „Адвенсес Бизнес 

Системи“ ЕООД. Офертата е на стойност 4 138,46 лева без ДДС. От 

одобрените 6 500 лева за закупуване на тонери до сега направените 

справки и предложения за закупуване следва да бъдат разходвани 

4 966,16 лева. Остатъкът,  разбира се ще се използва за 

допълнителен брой, когато настъпи такава необходимост. 

Средствата са по План-сметката за изборите за народни 

представители по § 10-15.  

Предлагам да одобрим направеното предложение за 

закупуване на тонер касетите така, както е докладвано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Процедура по гласуване одобряването на закупуването на 

тонер касети и сключването на договора. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви получено по 

електронна поща Решение № 90-НС от 18.03.2021 г. на Двадесет и 

четвърти изборен район. Те са приели решение за упълномощаване 
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на председателя на РИК в Двадесет и четвърти изборен район да 

извърши потвърждаването за одобряване на предпечатния образец 

по електронен път след приключване на съдебното производство във 

връзка с административно дело №2324 от 2021 г. на 

Административен съд – София град. Одобряването да се удостовери 

чрез електронния подпис, както и одобряват тираж от 405 000 броя. 

Ние днес приехме решение за редуциране на заявения тираж. 

Този заявен тираж, при одобряване от районната избирателна 

комисия, ще бъде изписан в електронната система за тяхно сведение.  

Докладвам ви го за сведение. Аз се надявам, че колегите от 

РИК – 24 ще спазят изискванията на Решение № 2134 на 

Централната избирателна комисия за осъществяване на контрол при 

отпечатването на бюлетините.  

Докладвам ви за сведение заповед на Софийска градска 

прокуратура, административен ръководител градски прокурор в 

СГП, за осигуряване на дежурство в предизборния и в изборния ден 

с оглед обезпечаване на работата на прокуратурата във връзка с 

изборите за народни представители. За сведение. 

Знаете, копия от тези заповеди – в кабинета на председателя, 

включително и в зала ще се намират за справка във всеки един 

момент. 

Докладвам ви писмо, към което са ни представили заверено 

копие от заповед от община Стралджа за образуване на секция за 

гласуване с подвижна избирателна кутия и ни уведомяват за 

насрочени консултации на 19.03.2021 г. За сведение. 

Докладва ви едно писмо, което е получено по електронната 

поща НС-06-81 от 19.03.2021 г. Нямаме посочен ръководител на 

организационно-техническия екип от община Банско. Въпросите са 

свързани с организационно-техническата подготовка на изборите и 

въпроси относно начисляване на извънреден труд. Питат дали имат 

кметът и кметовете на населени места право на извънреден труд в 

предизборния и изборния ден? Питат дали има ограничение на 
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часовете за извънреден труд на организационно-техническия екип по 

подготовката? 

Колеги, въпросите не са от компетентността на Централната 

избирателна комисия. Аз специално ви ги докладвам за сведение, 

защото имаме вече опита, изпращайки по компетентност на други 

органи, да ни ги връщат обратно до Централната избирателна 

комисия, считайки че организационно-техническата подготовка е в 

компетентността на Централната избирателна комисия. Това не е 

така. Организационно-техническата подготовка е на органите на 

изпълнителната власт и на техните администрации. Въпрос на всяка 

организационна структура и на неговия ръководител е отговорността 

по организиране на работата, за да се обезпечи произвеждането на 

изборите в една спокойна обстановка.  

Централната избирателна комисия изпълнява своите 

правомощия по чл. 57 от Изборния кодекс, по всички нормативни 

актове, свързани с Изборния кодекс, във връзка с организацията и 

произвеждането на избори и национални референдуми. Отново 

казвам – на всяка организационна единица ръководителят е този, 

който е длъжен да организира работата на своята администрация, за 

да може да участва в организационно-техническата подготовка на 

изборите. За сведение ви го докладвам. 

Уважаеми колеги, докладвам ви едно писмо до 

изпълнителния директор на Печатница на БНБ. Вчера на работна 

група беше обсъден въпроса във връзка с необходимостта в 

Централната избирателна комисия да разполагаме с отделни 

хартиени бюлетини за отделните изборни райони. Да изпратим едно 

писмо и да поискаме по пет броя хартиени бюлетини за изборните 

райони в страната, както и за секциите извън страната. 

Писмото, ако не е в днешна папка, във вчерашна. Моля да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 

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

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: Колеги, докладвам ви, с оглед на 

важността, едно писмо от Районна избирателна комисия – Бургас. То 

е свързано с обучението и тъй като стои пред вниманието на всички 

районни избирателни комисии те са провели специално заседание, 

на което са били обсъдени тези въпроси с оглед на това, че в 

Бургаски изборен район предстои обучение на 738 секционни 

комисии и че Бургас, като област, която е най-засегната от 

пандемията, те са обсъдили варианти за провеждане на обученията. 

Дотолкова доколкото, като основен вариант са онлайн платформите, 

публикуване на сайтовете на РИК и общините на обучителни 

материали, изразяват съмнения доколко ефективно би било това 

обучение. Включително, разбира се, е обсъдено предложение, ако 

има такава възможност, за присъствено провеждане на обучението. 

Считат, че в Централната избирателна комисия трябва да бъдат 

подготвени материали и са ги посочили конкретно – НС-15-155-1 от 

20.03.2021 г. Предлагат изготвените видеоклипове, предназначени за 

секционните комисии, да се излъчват неколкократно по 

Националната телевизия в най-гледаемото време с предварително 

обявяване, да се обезпечи достъпността им до членове на СИК във 

всички изборни райони в страната. Преди това са посочили, че не 

всички членове имат достъп до интернет. С оглед на това, че 

огромният обем на протокола за секционните избирателни комисии, 

според тях, е сложен считат за належащо да се осигури максимума 

за предварителна подготовка на членовете на СИК, за да се 

минимизира допускането на грешки при извършване на отчитането и 

пренасянето на изборните резултати.  
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Новото предложение, което до сега в ЦИК не е постъпвало, е 

предложение за зелени коридори за гласуване на гласоподаватели на 

възраст над 65 години. Този въпрос само за запознаване. В 

останалата част, разбира се също, но предлагам да се предостави на 

ръководителите, както на обучително звено „Методически 

указания“, така и на „Разяснителна кампания“, за да може 

конкретните форми да се видят и конкретните предложения. 

Районна избирателна комисия – Бургас е с богат опит, председателят 

е с дългогодишен опит и то като председател на районна 

избирателна комисия. Пак казвам, това са въпроси, свързани с 

всички районни избирателни комисии и Централната избирателна 

комисия трябва да има становище, за да можем да даваме еднакви 

указания към РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, като свърза доклад аз вчера ви докладвах 

за обучението за извън страната, въпросите и исканите материали, 

които ни поставят от Министерство на външните работи. 

Присъединявам се, с оглед и казаното от предходния докладчик, 

това писмо да бъде предоставено на ръководителите на Работна 

група „Разяснителна кампания“ и „Обучителна“ за обсъждане на 

формите за обучение на СИК извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Да бъде предоставено, за да може да бъде предвидено 

предложението за обучението. 

Друг доклад, госпожо Солакова, имате ли? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не са спешни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Връщаме към точка пета – доклади по административни 

преписки. 

Господин Баханов. 
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Точка 5. Доклади по административни преписки. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, току-що ми е 

разпределено, вх. № НС-15-193 от 20.03.2021 г. Постъпило е в 

Централната избирателна комисия писмо от Районна избирателна 

комисия – Благоевград, с което ни уведомяват за открити 

несъответствия в определения брой на машини за гласуване. 

Съгласно броя на избирателите в избирателните секции на 

територията на Изборен район – Благоевградски след проверка на 

определените за секции с машинно гласуване, съгласно броя на 

избирателите, в избирателните секции са се открили разлики, като за 

община Белица в населено място Горно Краище има два СИК - № 09 

и № 10. За единия е предвидена машина, за другия не е предвидена 

машина за гласуване, въпреки че има необходимия минимален брой 

избиратели.  

Същото е и с община Гърмен, тъй като в системата на  

РИК № 01 е записано с доставка за гласуване само за № 09 секция, а 

за СИК № 10 е записан брой нула избиратели и не е определена 

машина за доставка.  

Същото е и за община Гърмен, с. Дряново, където се намират 

два СИК с № 08 и № 09, като за единия е определена машина за 

гласуване, а в СИК № 09 е записано брой на избиратели нула и не е 

определена машина за доставка.  

За община Петрич ни информират за секцията, за която вчера 

стана въпрос, в болницата. Там мисля, че проблемът беше решен. 

Информирани са съответно.  

Другото е за община Якоруда в населено място Конарско. 

Два СИК има с № 11 и № 12, седемчленни състави. За единия е 

определена машина, за другия СИК не е определена машина, 

независимо че има минималния необходим брой избиратели.  

Същото е и за с. Юруково в община Якоруда. Също така за 

16-та е записано – нула, а за 15-та има определена машина за 

доставка.  
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Това е само за област Благоевград. Секциите станаха общо 

пет, които имат минималния брой избиратели, а няма машини за 

гласуване, не са определени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да бъде 

извършена в тази насока проверка, защото самите районни 

избирателни комисии имаха задължението в системата, която е, да 

качат секциите, които са с над 299 избиратели и да могат да посочат 

адреса и номерацията. Тези секции явно не са включени 

първоначално. Трябва да се има предвид, че има определени секции, 

в които няма предвидени избиратели, защото това са т.нар. съставни 

секции, които обединяват повече от едно място, в които се гласува 

тогава, когато няма достатъчен брой избиратели за секция  в 

даденото място и има възможност да бъдат образувани в едно.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Едно уточнение, ако позволите, 

господин председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Говорих по телефона с председателя на 

РИК – Благоевград току-що и ми каза, че там няма адреси, а просто 

примерно с. Юруково е определено като едно населено място с. 

Юруково и го дават на брой избиратели и го делят така, че става 

така, че едната СИК все едно е с нула избиратели, нямат отделни 

адреси на секциите. 

Уважаеми колеги, предлагам писмото от Районна 

избирателна комисия – Благоевград да бъде препратено на 

„Информационно обслужване“ АД за извършване на проверка, след 

което и ЦИК ще вземе съответното становище.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 
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Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Имате ли друг доклад? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В тази точка нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Минаваме към точка седма – доклади относно организацията 

и провеждането на изборите извън страната. 

Господин Бояджийски искаше да докладва в тази точка. 

 

Точка 7. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № 22-918 от 

19.03.2021 г. от г-жа Л.    П.    , която иска да знае къде ще бъде 

разкрита секцията в Майнц – Германия.  

Насочваме я към сайта на Министерство на външните работи, 

като посочваме точния адрес, където са публикувани секциите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

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

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващият ми доклад е по 

подобно писмо от г-н Б.    А.     от Прага. Той иска да подаде 

заявление за гласуване. 

Предлагам да го информираме, че срокът за подаване на 

заявленията е изтекъл на 09.03.2021 г., че може да упражни правото 

си на глас в свободно избрана от него секция, като представи 

декларация Приложение № 22-НС от изборните книжа и посочваме 

сайта на ЦИК, където е публикувана тази книга. Също, че адресът на 
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секцията може да намери на сайта на Министерство на външните 

работи с точна препратка към заповедта и адресите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

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

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Същия е и въпросът на г-н 

Загоров с вх. № НС-22-930 от 19.03.2021 г.. 

Предлагам да му изпратим същия отговор, който току-що 

гласувахме – срокът е изтекъл, Приложение № 22-НС от изборните 

книжа, адреса на ЦИК, адреса на секциите на страницата на 

Министерство на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

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

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. 

Мейл от г-жа А.  А.              от Великобритания с вх. № НС-

22-934 от 19.03.2021 г. Дълъг е, няма да ви го чета целия. По 

същество, тя изразява притеснения, че ще има затруднения при 

гласуването от две населени места в Англия, тъй като в едното не е 

била открита секция, а само в другото е открита. Уведомява ни, че в 

Англия има мерки по локдаун и т.н. 

Предлагам да й отговорим, че считано от 1 януари 2021 г. 

Великобритания не е член на Европейския съюз. Съгласно чл. 14, ал. 
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5 от Изборния кодекс общият брой секции, които могат да се 

разкрият в такава държава, е 35. Споделяме притесненията й, но 

предвид цитираната правна норма, не е възможно да се разкриват 

повече секции във Великобритания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложения отговор. 

Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. 

Последният доклад е относно писмо на г-н И.     В.      , който 

е от Шумен, но живее в София. Пита как да гласува.  

Пращаме го към рубриката „Въпроси и отговори“ на 

страницата на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колега, Бояджийски, в точка девет – доклади по дела, жалби 

и сигнали. 

 

Точка 9. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, разпределен 

ми е един сигнал с вх. № НС-20-79/19.03.2021 г. Сигналът е от 

Съвета за електронни медии по отношение на разпространена 

платена агитационна форма за кандидат за народен представител от 
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ПП „ВМРО-БНД“ Султанка Петрова. Има го публикуван във 

вътрешната мрежа, можете да се запознаете със съдържанието на 

материала, както мисля, че сте се и запознали. 

Аз се запознах и изготвих проект на решение, който също 

може да видите във вътрешната мрежа днешна дата. Ще ви 

докладвам съгласно това решение.  

На първо място, служебно ни е известно, че Султанка 

Димитрова Петрова е регистрирана като кандидат за народен 

представител от листата на ПП „ВМРО-БНД“ под № 1 в 14-ти 

изборен район – Пернишки. 

На второ място. Съгласно публичния регистър на СЕМ, 

програма БЪЛГАРИЯ 24 е с национален обхват и се доставя от 

„Вижън Лаб“ ЕООД, със съответното ЕИК, със седалище и адрес на 

управление. Регистърът е достъпен на страницата на СЕМ - 

www.cem.bg. 

На трето място. Видеоматериалът е излъчен по програма 

БЪЛГАРИЯ 24 на 11.03.2021 г. в обособена рубрика 

„Парламентарни избори 2021“, с начало 18:29:47 ч. и край 18:34:47 

ч. Материалът съдържа обозначение, че е платена форма, както и 

наименованието на партията „ВМРО-БНД“ и номера на партията в 

бюлетината в изборите на 04.04.2021 г. Материалът съдържа 

изображения на вътрешността на православен храм, 

свещенослужител и други християнски символи – кръст и икони, 

излъчени по програма БЪЛГАРИЯ 24 на 11.03.2021 г. между 

18:29:55 ч и 18:33:33 ч., след което продължава с представяне на 

приноса на ПП „ВМРО-БНД“ за повишаването на пенсиите и 

заплатите на учителите и войниците. В края на материала се 

съдържа и информацията по чл. 183, ал. 2 от ИК, че купуването и 

продаването на гласове е престъпление. 

От обективна страна за мен се налага извод и предлагам да 

приемем, че съдържанието на описания видеоматериал дава 

основание същият да бъде квалифициран като агитационен материал 

по смисъла на чл. 183, ал. 1 от ИК. С използваните в него 
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религиозни знаци и изображения е нарушена забраната по чл. 183, 

ал. 4, изр. второ, предл. последно, съгласно която в агитационните 

материали се забранява използването на религиозни знаци или 

изображения. Съгласно чл. 480, ал. 2 от ИК, който наруши забраната 

по чл. 183, ал. 4 от ИК  се наказва с глоба в размер от 2000 – 5000 лв. 

Съгласно тази правна норма субект на нарушението може да бъде 

всяко физическо лице.  

От субективна страна субект на нарушението може да бъде 

всяко физическо лице. В случая кандидатът на ВМРО-БНД д-р 

Султанка Петрова е използвала описаните по-горе религиозни знаци 

и изображения в агитационния материал, целящ да популяризира 

нейната кандидатура за народен представител и на ПП „ВМРО-

БНД“. Кандидатът за народен представител е съзнавала, че 

извършването на религиозния ритуал в храма, както и религиозните 

знаци и изображения се заснема от телевизионен екип, като самата 

тя е давала изявления пред камерата, както и че материалът ще се 

излъчи в телевизионна програма в нейна подкрепа. Изложеното 

налага извода, че Султанка Димитрова Петрова е допуснала 

нарушение на чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 183, ал.4 от ИК. 

На основание чл. 496, ал. 1 от ИК актовете за установяване на 

нарушенията по чл. 480, ал. 2 от ИК се съставят по решение на 

съответната избирателна комисия в 3-дневен срок от получаване на 

сигнала за нарушението. 

Като направих анализ на обстоятелството, че програма 

БЪЛГАРИЯ 24 е с национален обхват и се доставя от „Вижън Лаб“ 

ЕООД, стигам до извода, че компетентен да състави акт за 

установяване на допуснатото нарушение е председателят на ЦИК по 

решение на комисията, който може да направи това по решение на 

комисията. Затова ви предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 във 

връзка с чл. 491, ал. 1 и 2, чл. 480, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия да вземем решение 

председателят на Централната избирателна комисия да състави акт 

за установяване на административно нарушение на забраната чл. 
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183, ал. 4 от ИК във връзка с чл. 480, ал. 2 от ИК на 11.03.2021 г. в 

програма БЪЛГАРИЯ 24 за времето между 18:29:55 ч и 18:33:33 ч., 

изразяващо се в използване на религиозни знаци и изображения от 

Султанка Димитрова Петрова, със съответното ЕГН – кандидат за 

народен представител от ПП „ВМРО-БНД“ в 14-ти изборен район – 

Пернишки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа 

Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: След като се запознах с проекта за 

решение искам да обърна внимание на колегите, че е пропусната 

разпоредбата на чл. 182, ал. 5, изречение второ, в което се казва, че 

не са в предизборна агитация извършването на религиозни обреди, а 

в клипа, който се представя мисля, че е налице точно религиозен 

обред, така че мисля, че не трябва да установяваме нарушение в 

случая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа 

Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, аз съм на обратното 

становище. Има интервю с кандидата за народен представител, на 

което има надпис „Платена форма“. Точно на 18.33 минута е 

платената форма с надписа. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Влизаме в много деликатна сфера. Ще 

взема първо отношение по твърдението, че били религиозен обред. 

Да, вярно е. Всеки религиозен обред е път към божественото и 

сакралното, за което няма спор и то действително е така. Говоря, че 

този ритуал, който е някакъв тип спасение очевидно, не трябва да е в 

материала, това е разликата. Да не бъркаме въобще ритуалите, които 

трябва да ценим, независимо какви са, от кого са и как са, но тези 

ритуали не трябва да влизат в предизборна кампания. Обръщам 

внимание на това. Тук става нещо. Ако се приеме, че ако имам 
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някакъв си ритуал или религиозен образ, веднага ще тръгнат и едни 

други реципрочни истории, за които просто не ми се мисли. Добре е 

да се пресече още сега – никакви религиозни символи по време на 

агитация предизборна. Останаха две седмици, да не натягаме 

ситуацията. Просто ЦИК, според мен, трябва да даде знак – никакви 

религиозни символи в предизборна кампания в материали, 

излъчвани по най-различни медии. Пак, да не си играем с употреба 

на думите, разберете ме. Знакът трябва да е ясен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Имам един въпрос към докладчика. 

Изследван ли е въпроса дали има сключен договор с въпросния 

доставчик на медийна услуга и кандидата за народен представител? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: От СЕМ, съгласно Изборния 

кодекс, наблюдават предизборната кампания и са ни изпратили 

писмо, което е по компетентност към нас, в което писмо ясно са 

описали програмата, в която е излъчен материалът, доставчикът на 

медийната услуга и са ни изпратили диск. От диска всички можем да 

видим, че пише „Платена форма“, че я има партията. От друга страна 

има и номера на партията. Освен това считам, че ние по отношение 

на нарушението и правомощията, които имаме по чл. 57, ал. 1, т. 23 

във връзка с чл. 491, ал. 1 и 2, чл. 480, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 от 

Изборния кодекс имаме правомощия да следим за предизборната 

кампания, за неизползването на религиозни символи най-вече. 

Имайки предвид мястото, на което се намираме, времето, в което се 

намираме, многообразието от религиозни изповедания в страната и 

обстоятелството, че България е светска държава и всеки има 

възможността да изповядва свободно религията си, но тя да не се 

намесва в политиката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми господин председател, аз не 

получих отговор на поставения от мен въпрос. Обстоятелството, че 
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върху представения от СЕМ агитационен материал е отбелязано 

„Платена форма“ не отговаря на въпроса дали въобще има сключен 

договор за медийни пакети между кандидата за депутат или между 

съответна политическа сила или пък този договор би ни дал яснота 

относно това дали, както се натъкнахме в последните дни в редица 

жалби и сигнали, не се касае за материал, който е свален от личен 

профил на кандидат във фейсбук и телевизията си е поставила 

платена или неплатена форма без да е ясно с коя политическа сила, с 

кой политически субект, дали с конкретния кандидат. В случая ни се 

предлага проект на решение, с който ние следва да установим 

нарушение по отношение на точно определен кандидат.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Иванова, на страницата на самата медия има качен договор с 

„ВМРО-БНД“ и „Вижън Лаб“ ЕООД. Договор има за отразяване на 

партията и нейните изяви между „ВМРО-БНД“ и „Вижън Лаб“ 

ЕООД.   

Господин Бояджийски, аз разбрах от вашия диспозитив, че 

Вие искате да наложите наказанието на медията? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Въпросът е за Султанка Петрова, 

защото нормите на чл. 183, ал. 4 от ИК и след това предвижда по чл. 

480, ал. 2 от ИК глоба. Глоба може да се наложи само на физическо 

лице. Ако законът предвиждаше, че трябва да се наложи санкция на 

юридическо лице, което е доставчикът на медийната услуга, щеше 

да запише „имуществена санкция“. Но тук е глоба и предложението 

е такова, защото кандидатът не може да не е съзнавал, като е дал 

интервюто на телевизионния екип, че го дава в църква и че това ще 

бъде излъчвано по телевизията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, първо – темата беше 

друга, не е във фейсбук, както се твърди. Второ, излъчено е от 

медия, която е регистрирана, както чухме. Трето, чухме, че в този 

материал има всички реквизити за агитационен материал. Четвърто, 
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в този агитационен материал, с всичките му реквизити, има 

използване на религиозни символи и ритуали именно в подкрепа на 

тази партия. Както направих разграничение и преди това, ритуалите 

са нещо свещено, но тези ритуали не трябва да влизат в предизборна 

кампания. Съгласно Конституцията Република България е светска 

държава и религиозните confessio, използвам фукливата дума, са 

отделени от държавата. Не може да се използва символния ресурс на 

определен тип религиозни общности за агитация и пропаганда на 

определен тип партия, която се счита, че е въплъщение тъкмо на 

тези ценности, в които смята, че ги е вкарала в съответния си клип. 

Говорех за друг принцип. Ритуалите се извършват на 

определените им места. Но ритуалите не влизат в предизборна 

кампания. Пак казвам, влизаме в много деликатна сфера и 

Централната избирателна комисия ясно трябва да заяви, че 

използването на сакрални и божествени действия не е част от 

светската по същество дейност за избиране на една партия и 

партията трябва да знае, че няма основания да ползва този ресурс, 

който не е нейно достояние, а е първо – достояние на нашата 

държава, второ – е и общочовешко достояние. И не тази партия е 

изразител на тези религиозни ценности. И тук ЦИК ясно трябва да се 

произнесе. Допуснахме, не исках да го кажа, но имаме секции, 

включително и в църкви в чужбина – Канада и т.н. Стига вече. Ясно 

трябва да се каже, че тези символи са лично дело на всеки вярващ и 

то е негово лично спасение, тук в случая през тази религиозна 

институция, наречена Българска православна църква. Тя не е 

достояние на когото и да е било, пък бил той и партията „ВМРО-

БНД“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Абсолютно съм съгласна с всичко казано 

от колегата Чаушев. Моят въпрос обаче към докладчика беше 

продиктуван от следното. В проекта се предлага да бъде установено 

административно нарушение по отношение на конкретно физическо 
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лице – кандидат за народен представител. Той приема, в проекта на 

решение, който ни се предлага, че се касае за агитационен материал. 

Съгласно чл. 183, ал. 1 от ИК на всеки агитационен материал 

задължително следва да се отбелязва от чие име се издава. И в тази 

връзка аз попитах установено ли е по преписката, има ли сключен 

договор между Султанка Петрова и въпросната телевизия, излъчила 

материала или няма такъв договор? Всеки кандидат, колега Ивков, 

може да си прави предизборна кампания по аргумент от чл. 183, ал. 

1, изр. първо от ИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Такова нещо не съм установил, 

но съм установил и вие всички, които сте видели този клип, може да 

установите, че на него ясно е написано от чие име се издава. Записан 

е номерът на партията, партията, а и самата Султанка Петрова е 

обозначена като кандидат за народен представител в нейното 

интервю в храма. Така че при положение, че можем да наложим 

санкция на физическо лице считам, че именно това е физическото 

лице, на което да наложим санкция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Бояджийски. 

Други изказвания има ли, реплики? Други предложения има 

ли, освен предложеното от колегата Бояджийски? Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 5 (Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Таня Йосифова, Таня Цанева). 

Номерът на решението е 2276-НС. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви сигнал от СЕМ, вх. № 

НС-20-72 от 17 март 2021 г., с който ни сезират за непубликуване на 
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тарифи за отразяване на предизборната кампания на интернет 

страницата на доставчика на медийни услуги „Вижън Лаб” ЕООД 

съгласно чл. 198… (Шум.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо Цанева, 

спрете за момент! 

Колеги, колегата Цанева не може да докладва. 

Продължете. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Сезират ни за непубликуване на тарифи за 

отразяване на предизборната кампания на интернет страницата на 

доставчика на медийни услуги „Вижън Лаб” ЕООД. Аз докладвах 

този сигнал на 18-ти, но трябваше да изясним.  

С вчерашна дата, след като влязох в сайта на Национална 

телевизия „България 24”, чийто собственик е „Вижън Лаб”, 

установих – дори съм принтирала в моя папка можете да видите, но 

и всеки един от Вас може да влезе в телевизия „България 24” и да 

установи, че има публикувани тарифи за 2021 г. – условия за 

излъчване и всякакви други отстъпки и така нататък. Тоест няма 

нарушение на телевизия „България 24” – собственост на „Вижън 

Лаб”, за непубликуване на тарифи. 

Затова предложението ми е с протоколно решение да не 

установяваме нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване предложението да не бъде установено 

нарушение, тъй като са публикувани тарифите. 

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

Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Емил 

Войнов, Ивайло  Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Госпожа Бойкинова, тъй като господин Баханов го няма. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

жалба от Борис Цветков Цветков – кандидат за народен 

представител, от Коалиция от партии „БСП за България”, 

регистрирана с решение на РИК № 37. Подава жалбата и в 

качеството си на упълномощен представител на коалицията срещу 

Решение № 88-НС от 17.03.2021 г. на Районната избирателна 
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комисия – 24 МИР. Районната избирателна комисия с оспорваното 

решение всъщност е указала на кмета на административен район 

„Искър” – Столична община, да премахне и изземе агитационните 

материали, поставени в нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния 

кодекс. За да постанови това решение районната избирателна 

комисия е приела, че агитационният материал… (Реплика на Ивайло 

Ивков.) 

Жалбата не е комплектована. Докладвам Ви я накратко. Ще 

изготвя проект за решение и ще бъдат качени всички материали.  

Колега Ивков, Вие преди едно заседание докладвахте за РИК – 

Пловдив, запознахте ни, казахте, че преписката не е окомплектована.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не се вижда решение. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Добре, не съм видял, че не се вижда. 

Тъй като жалбата не е окомплектовна, ще Ви я докладвам, 

когато бъде комплектована от РИК – 24, с приложения сигнал, 

протоколът от заседанието на районната избирателна комисия и 

всички относими доказателства. Спорът, с една дума, е дали 

агитационният материал е поставен на общинска собственост, 

частна или съгласно заповедта на кмета в местата, в които следва да 

се поставят агитационните материали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Нямате 

друг доклад в тази точка?. 

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-22-848, 

предполагам, че е качено, ръкописно написано е от 17 март 2021 г. 

до председателя на ЦИК – докладна е наименувано, от Р.                  

М.     К.                , село Плетена, община Сатовча. Обяснява ни – 

може да го прочетете, как тяхната ОИК подрежда членовете на 

комисиите. Възмутена е от начина, по който се назначават членове 

на комисията – една цяла фамилия, написана е, снахи, братя, съпрузи 

и така нататък са в комисията, едни от ГЕРБ, други са от БСП,  

останалите се пишат от възможно други партии и така нататък. На 

17 март 2021 г. е качено, понеже тогава е входирано. Казва, че на 

предишни избори е гласувано –  един човек с много лични карти.  Не 

може да гласуваш за един, а гласът да отива за друг, било е анархия, 

5 – 6 лични карти човек гласувал, обаждала се е на тел. 112, 
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полицията я издава, че е тя и „щяха да я пребият и скъсах 

докладната, което трябваше да направя пред полицията”. Иска да 

има пълен контрол оттук нататък за всички избори. Вярва, че 

жалбата ще бъде уважена и да се променят незабавно избирателните 

комисии в село Плетена, 15 март 2021 г., подпис, подписано е 

лицето, даден е адресът и три имена. Това, първо, не знам за кои 

избори става въпрос, тъй като е написано ОИК и става въпрос за 

някакви предишни избори, предполагам за местни избори. Единият 

вариант е да остане за сведение. Предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението да остане за сведение. Други предложения има ли? 

Не виждам.  

Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви жалба, вх. 

№ НС-10-139 от днешна дата, качена е в моя папка. Жалбата е 

подадена от А.      С.  С.                    , който е всъщност 

преупълномощен представител на коалиция „ГЕРБ – СДС”. В 

жалбата господин С.              казва, че я депозира по повод 

публикувани в социалната мрежа Фейсбук непристойни коментари и 

изказвания на член на Районна избирателна комисия – Ямбол, а 

именно господин Кърцъков по адрес на кандидат за народен 

представител в предстоящите избори за Народното събрание от 

коалиция „ГЕРБ – СДС”. Той смята, че демонстрираното в тази 

социална мрежа поведение на господин Кърцъков е неприемливо и е 

уронващо работата на комисията и счита, че като член на РИК – 

Ямбол, същият не изпълнява задълженията си безпристрастно и 

обективно. Към жалбата той е представил отпечатани коментари, 

свалени от профила на господин Кърцъков в социалната мрежа, като 

ни моли да предприемем съответните действия, произтичащи от 

закона.  

Колеги, Вие ще видите приложените разпечатки. За пълнота на 

доклада бих искала да отбележа, че за две от тях не става ясно от чий 

профил в социалните мрежи са свалени. Една е свалена от личния 

блог в социалната мрежа на друго лице – Владимир Стойнов  

озаглавено, и има само един материал, който виждам, че е от профил 

на господин Кърцъков. Но това го казвам за пълнота на доклада.  
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В действителност проектът, който ще Ви предложа да 

гласуваме, е изцяло съобразен с последователната и 

непротиворечива практика на комисията по отношение на 

социалните мрежи. Предлагам да оставим жалбата без разглеждане, 

доколкото се касае за съдържание и информация, разпространени в 

социалните мрежи и в частност в личния блог на лице, за което дори 

няма доказателства, че е господин Кърцъков. И доколкото личният 

блог на въпросния господин не е медийна услуга, то Централната 

избирателна комисия не може и не следва да осъществява контрол за 

законосъобразност върху информацията и съдържанието, 

съдържащи се на личния му блог. Както казах, това е 

последователна практика на комисията, поради което Ви предлагам 

да се остави жалбата без разглеждане поради липсата на 

компетентност на комисията да осъществява контрол за 

законосъобразност на основание § 1, т. 15, изречение последно от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Има ли други предложения? Процедура по 

гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, Севинч Солакова, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Преминаваме към точка 10. 

Господин Николов, заповядайте. 

 

Точка 10. Отговори по въпроси на граждани. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо-запитване, вх. № НС-

06-82 от 19 март 2021 г. Може да го видите във вчерашна моя папка, 

отговорът е в днешна.  

Въпросът всъщност е от лечебно заведение. Подаден е явно от 

болница „Св. Марина”, доколкото може да се види това от 

електронната поща, от която е изпратен въпросът. Той е постъпил на 



 67 

електронната поща на ЦИК и касае функционирането на секциите в 

лечебни заведения за карантинирани и съотношението им с другите, 

обикновените секции.  

Въпросът е следният: „На територията на район „Приморски” 

– Варна, се намират няколко големи лечебни заведения. След 

запознаване с Решение № 2206 и № 2225 на ЦИК в районната 

администрация започнаха да постъпват множество въпроси относно 

начина на организиране на помещенията за СИК. Ето някои от тях.  

Проблемът е с помещението и гласуването на пациентите с 

COVID-19 – СИК дали ще обикаля по отделенията с подвижен 

параван до всеки пациент или пациентите ще се водят до СИК за 

COVID-19. И в двата случая ще има проблеми. 

При първия вариант ще е необходимо допълнително 

помещение, където да се обработват протоколите. Става дума за 

помещение за обработка на протоколите. Има ли вариант ЦИК за 

COVID-19 да си обработи протоколите в СИК за пациенти без 

COVID-19? 

При втория вариант ще е необходимо да се създаде график по 

отделения и зелен коридор до помещението за гласуване, 

дезинфекция и така нататък.” 

Приготвил съм три изречения, които смятам, че изчерпват 

няколкото въпроса, които се поставят. В случаите, в които една 

секция в едно лечебно заведение за гласуване с ПСИК на 

избиратели, назначени в ковид отделения, обслужва няколко 

отделения, съгласно Решение № 2225 се изисква във всяко от 

отделенията ръководителят на лечебното заведение да определи 

помещение, в което да се извършва гласуването. Избирателите 

гласуват в помещението, определено за секцията в съответното 

отделение, в което се намират. 

Помещенията, където се обработват резултатите от 

гласуването и се попълват секционните протоколи на 

секцията/секциите в лечебното заведение, образувани за COVID-19 

отделението/отделенията и секцията за всички останали отделения в 

лечебното заведение, следва да бъдат отделно. 

Това е отговорът, който предлагам на Вашето внимание. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване на писмото. 

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

Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, Севинч Солакова, 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева), 

против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващите два въпроса са 

идентични, затова предлагам едно гласуване, тъй като отговорът е 

един и същи. 

Първият въпрос можете да видите в моята папка от 18 март 

2021 г. под № 22894, госпожа И.    Направо към въпроса: „Ако 

трябваше и към днешна дата 18 март 2021 г., не трябваше ли към 

днешна дата вече да сте разчистили дубликатите на списъците в 

страната. Правя справка по ЕГН за себе си и за друго лице. И 

двамата сме записани в списъците по постоянен адрес в България”. 

Очевидно става дума за заявление извън страната. 

Второто е от госпожа Б.                Аналогично, тя смята, че 

също се е открила за гласуване в списъка по постоянния адрес в 

страната. 

Предлагам за двата случая да насочим двете гражданки към 

отговора в рубриката „Въпроси и отговори”, въпрос № 17, където 

уточняваме, че този процес започва след 16 март 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло  Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против 

– 2 (Александър Андреев,  Севинч Солакова). 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. 

Следващото писмо е № НС-29-10, можете да го видите в 

папката от 17 март 2021г., тогава е постъпило. Определена е като 

заявление по ЗДОИ, само че според мен е далече от режима на 

Закона за достъп до обществената информация. Господин З.        , 

той е от Мездра, споделя, че преди старта на предизборната 
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кампания бил назначен в едно училище. Приложени са изрезки, 

тоест копия от вестници, но конкретният му въпрос е: може ли ЦИК 

и РИК – Мездра, то няма такава районна избирателна комисия, 

разбира се, да проверят дали определено лица е посочено или друг 

редактор на вестник се води на щатно разписание в общината?  

Отговорът, който предлагам на този господин, е следният с 

половин изречение – можете да го видите в моя вчерашна папка, 

между другото:  

„Уведомяваме Ви, че Централната избирателна комисия не 

разполага с исканата от Вас информация. Следва да се обърнете към 

компетентните органи”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, Георги Баханов, Емил 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съвсем накратко, колеги. 

Следващият въпрос го докладвам: „Здравейте! Имам 

постоянен и настоящ адрес в София, но в две различни общини. Как 

мога да гласувам по настоящия си адрес?” Последното беше с 

вх. № НС 22-424 от 27 февруари 2021 г. Докладвам го за сведение. 

Следващият въпрос е също за сведение, вх. № НС-22-883 само 

че от 18 март 2021 г. от господин П.        Той е видял на сайта на 

Министерство на здравеопазването, че са публикувани указания, в 

които е упоменато, че желаещите да гласуват за парламентарните 

избори на 4 април 2021 г. трябва да носят маски на лицето в 

изборната секция и изразява мнение, че това условие е 

дискриминационно. Докладвам този въпрос или по-скоро мнение за 

сведение. 

Следващият въпрос е във връзка с гласуването извън страната 

с вх. № НС-22-932 от вчерашна дата, 19 март 2021 г. Господин        

Д.             заявява, че е студент в Копенхаген, Дания – подал е 

заявление за гласуване в посолството в същия град заедно с 

приятелката. След проверка днес е видял, че и в двете секции са 
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разпределени по адрес по лична карта. Предлагам да препратим 

поставения въпрос от господин Д.        към рубриката „Въпроси и 

отговори”, въпрос № 6, абзац 2, където е обяснено как може да се 

гласува извън страната не е подало заявление или както се касае за 

този случай очевидно е неуспешно подадено заявление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, Георги Баханов, Емил 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Въпросът е важен, също става дума за 

гласуване извън страната, нека обаче да го резюмирам. Господин         

З.                заявява, че се намира в град Манхайм, Федерална 

република Германия. Заявява, че там има силна местна общност и че 

желаят да стимулират хората да гласуват. Забелязали са чл. 33, ал. 2 

от Изборния кодекс, в който има такова съдържание – всеки, който 

има право да гласува, но не е вписан в списъка, се довписва в 

списъка от секционната избирателна комисия когато са изпълнени 

засегнатите в чл. 33, ал. 2 условия. Едно от тях е представянето на 

декларация по образец, че отговаря на условията за избиране и че не 

е гласувал и няма да гласува на друго място. „Лингвистичното 

тълкуване на нормата не  предполага като условие тази декларация 

да бъде попълнена на място пред съответната комисия”. 

Същевременно той заявява и е прав между другото, че на страницата 

си Централната избирателна комисия е посочила, че съответното 

заявление следва да се попълни пред съответната избирателна 

комисия. 

Ако позволите само, да завърша доклада. Склонен съм да 

отложа този въпрос, за да отговорим след като приемем 

Методическите указания за гласуване извън страната. Това е 

предложението, което правя към Вас. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Джеров. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-26-550 

от 6 март 2021 г. Писмо от господин С.       , който казва, че 

постоянен и настоящ адрес са в София, може ли да смени изборната 

секция и да гласува в района по настоящ адрес. Предлагам за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-22-936 от 

19 март 2021г. Писмото е изпратено от госпожа А.      , която казва, 

че с бъдещия й съпруг са подали заявление и искат да гласуват в 

Лондон, но са си видели имената и адресите също в  София. 

Предлагам кратък отговор във „Въпроси и отговори”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло  Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Нямам повече, господин Председател. 

Благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви вх. № НС-22-941 о 19 март 2021 г. от 

Маргарита Апостолова: „Аз съм инвалид и не мога да се движа и 

искам да гласувам. Какво трябва да направя?” 

Предлагам Ви писмо в моя папка, с което информираме 

госпожа Апостолова, че избиратели с трайни увреждания, които 

имат документ на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за 

здравословното им състояние могат да гласуват на 4 април 2021 г. в 

изборите за народни представители с подвижна избирателна кутия. 

За целта е необходимо да заявят желанието си не по-късно от 14 дни 

преди изборния ден, 20 март 2021 г. чрез попълване на заявление. 

Ние даваме пълната информация и я информираме, че може да 

се включи допълнително 5 дни преди изборния ден. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-22-

938 от 19 март 2021 г. от Д.     М.       . Тя ни пише, че скоро е 

сменила постоянния си и настоящ адрес. Направила е проверка по 

ЕГН в ГРАО и е в списъците на новата община, но все още не си е 

сменила личната карта, по нея се води на стария си адрес и пита 

дали това ще е проблем в деня на гласуването. Отговаряме й, че след 

като е извършила проверка и е включена в избирателните списъци 

по новия си постоянен адрес, то може да упражни правото си на глас 

в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, вх. № НС-22-854/1 от 

19 март 2021 г. от Д. М.            Тъй като нейният въпрос касае 

регистрация по настоящ адрес предвид информацията, която 

Централната избирателна комисия изнесе на своята интернет 

страница и предвид сроковете, които са приключили за регистрация, 

Ви предлагам този въпрос за сведение. (Реплика на Ивайло Ивков.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, сега вече 

е за сведение, колега Ивков. 

И минаваме към колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, две мои и на колегата 

на Бойчо Арнаудов. Абсолютно само искам да Ви обърна внимание 

– явно това ще е тенденция оттук нататък, абсолютно различни хора 

с различни адреси с един и същи текст с всичките запетайки и 
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пунктуационни знаци. Даже на едното е останало три имен, ЕГН и 

адрес – явно от някоя платформа, предполагам, че е във Фейсбук, и 

всичките имат три имена, ЕГН и адрес от тези, които са ни пуснали 

запитването. По имейла са дошли. 

Прочитам едното. Входящият № НС-22-896 от 18 март 2021 г.; 

НС-22-897 от 18 март 2021 г. и на Арнаудов е № НС-22-940 от 19 

март 2021 г. Само искам да Ви зачета, тъй като още много ще идват 

такива и да вземем решение какво да правим по тях. Казвам, че и 

трите са с абсолютно еднакъв текст: 

„На сайта Министерство на здравеопазването са публикувани 

указания, в които е упоменато, че желаещите да гласуват за 

парламентарни избори на 4 април 2021 г. трябва да носят маски на 

лицето в изборната секция. 

Аз считам, че това условие е дискриминационно и незаконно, 

защото нарушава изборните и човешките ми права. В тази връзка 

бих искал да ми отговорите на следните въпроси: 

Първо, ще ми бъде ли гарантирано конституционно 

установено право на глас, при условие че твърдо заявявам, че няма 

да нося маска в изборната секция? 

Второ, ако ми бъде отказано това право, на какво нормативно 

основание – наредба, закон и прочие, ще се случи това и от кого в 

качеството му на длъжностно лице в държавен орган? 

Трето, ако ми бъде потвърдено правото да гласувам без маска, 

бих искал да ме уведомите за реда, по който ще се случва това с цел 

да не се накърняват правата на тези, които се страхуват от 

заразяване – например да им се осигурят по два броя маски.” 

Единият гражданин е М. С. Б.                           , другият 

гражданин е М. Г. Д.                                                   и третият е Ж.             

Н.  Ж.                        Единият е от Раднево, другият – от Благоевград, 

и от Кърджали. 

Моето предложение е да останат за сведение. Не знам, 

колегите, ако имат някакво друго предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Баханов, няма друго предложение – вече беше докладван такъв. 

Колегата Стойчева има думата. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-22943 е постъпило 

запитване относно подаване на заявление за гласуване по настоящ 

адрес от госпожа Атанасова, която казва, че е под карантина заради 

това, че е с установен COVID-19, не може да си подаде заявлението 

по електронен път и как може да го направи. Тъй като си е оставила 

телефона, беше пристигнало преди обяд заявлението, аз се свързах с 

нея и й обясних, че може да попълни заявлението в писмена форма и 

да помоли някой неин близък да го занесе в общината по настоящ 

адрес. Надявам се да са го приели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

отговора, който е предоставен. За последващо одобрение. 

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

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 Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

По точка единадесета няма доклади. 

По точка 11. 

Госпожа Цанева. 

 

Точка 11. Разни. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви за сведение с вх. № ЦИК-07-30 от 

16 март 2021 г. Това е покана за участие в Кръгла маса на тема: 

„Справяне с дезинформацията” от Международния център за 

парламентарни науки и за качване в нашата папка за международна 

дейност. 

Докладвам Ви вх. № ЦИК-04-01-162 от 16 март 2021 г. покана, 

която е изпратена при нас чрез МВнР за участие с международни 

наблюдатели на изборите в Киргизката република, насрочени на 11 

април 2021 г., за сведение и за качване н папка. 

Докладвам Ви с вх. № ЦИК-07-36 от 20 март 2021 г., сега в 

15 часа и нещо дойде, във връзка със срещата на Изпълнителния 

борд на АСЕЕЕО. Изпращат ни дневния ред, отчетът за 2020 г., 

календар на изборите, презентация на симпозиуми, пътна карта за 
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отбелязване на 30-годишнината. Както казах, сега го получих, във 

вътрешната мрежа е за запознаване.  

И Ви докладвам, надявам се да са успели да го качат, 

вх. № ЦИК-07-15. Засега го докладвам за запознаване и за 

обсъждане в работна група. Това е Меморандум за разбирателство, 

който ни е изпратен от Постоянната избирателна комисия на 

Румъния. Това са ми докладите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Цанева. 

Госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, писмото-заявка до 

Печатницата на БНБ в частта относно потвърждаване на заявения 

брой, тъй като все още писмото не е оформено и изпратено, 

предлагам да включим да включим и Кърджалийска област, тъй като 

сме получили писмо от областния управител, че не предлага 

увеличаване на броя на бюлетини, така както е заявен тиражът от 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

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

06-50 от 18 март 2021 г. Това е писмо, което сме получили от 

община Криводол, подписано от секретаря на общината за отваряне 

на запечатано помещение във връзка с прибиране на изборните 

книжа от проведените на 28 февруари 2021 г. частични избори в 

кметство Пудрия. Приложени са всички изискуеми документи: 

заповед на кмета, протокол, приемо-предавателна разписка, 

докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колеги, госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. 
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Уважаеми колеги, получили сме писма от господин Д.               

Т.   по имейла, с който той ни информира, че при проверката в 

списъците на лицата, които подкрепят регистрацията е написано, че 

посоченото лице е налично в списъците, а той твърди, че не се е 

подписвал и не е заявявал подкрепа за Партия „Български 

земеделски нароен съюз”. Предлагам да отговорим на господин       

Д.              , че може да подаде жалба до Комисията за защита на 

личните данни. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Уважаеми колеги, с това закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия. 

Насрочвам редовното заседание на ЦИК в понеделник от 

11,30 ч. 

 

(Закрито в 18,30 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Андреев 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенографи: 

Красимира Николова 

 

Катя Бешева 


