
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 318 

  

На 24 март 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1.Доклад относно разяснителна кампания.   

Докладва: Кристина Стефанова    

2. Доклади по административни преписки.  

Докладват: Севинч Солакова, Таня Йосифова 

3. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

Докладва: Йорданка Ганчева 

4. Регистрация на наблюдатели.  

Докладва: Таня Цанева 

5. Проект на решение относно определяне на реда и срока за 

извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на 

Изборния кодекс в изборите за народни представители на 4 април 

2021 г.   

Докладва: Силва Дюкенджиева 

6. Доклади относно машинно гласуване.  

Докладва: Таня Йосифова.   

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Кристина Стефанова, Бойчо 

Арнаудов, Паскал Бояджийски 

8. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

Докладва: Георги Баханов 

9. Отговори по въпроси на граждани.  
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Докладват: Бойчо Арнаудов, Николай Николов 

10. Разни.  

    Докладва: Димитър Димитров  

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Ивайло Ивков.  

 

Заседанието бе открито в 11,10 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия.  

Виждате във вътрешната мрежа  дневния ред за днешното 

заседание. Отсъства колегата Ивков. Една голяма част от колегите са 

на обучение със районните избирателни комисии.  

Има ли желаещи за включване в дневния ред? Няма. 

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.  

Благодаря.  

Колеги, минаваме към точка втора от дневния ред. Госпожо 

Солакова, заповядайте.  

 

Точка 2. Доклади по административни преписки.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, разпределена ми е 

преписка за изпратен график от 25-та РИК, за графика за обученията 

в изборния район. За сведение ви го докладвам. Ще се предостави на 

ръководителя на работна група обучително звено.  

Докладвам ви за сведение актуализираната справка. Всички 

писма, които получаваме знаете, че се обобщават за получаване на 

бюлетините.  

Предлагам ви няколко писма във връзка с организацията на 

изборите, към деня на изборите и периода на получаване на 

документите. Да изпратим до директора на  Главна дирекция 

„Национална полиция“ писмо, за предприемане на мерки и действия 

за охрана, в периода от 7.00 часа на 4.04.2021 г. до окончателното 

приемане на изборните книжа и материали от районните 

избирателни комисии в страната. Може да посочим срок, но по-

добре така, както сме го правили и в други случаи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението за изпращане на писмо до главния 

комисар на Главна дирекция  „МВР“.  

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, до директора на 

СДВР да изпратим писмо, с копие до кмета на Столична община, във 

връзка с организацията на нормалното протичане на мероприятията, 

по получаване на книжата и материалите. Да се осигури полицейско 

присъствие в района около официалния вход, източно крило на 

сградата, където получаваме документите от районните избирателни 

комисии от 7.00 часа на 4.04.2021 г., до приключване на предаването 

на книжата и материалите от РИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, да изпратим писмо до кмета 

на Столична  община, с копие до директора на Столична дирекция 

на МВР, във връзка с организацията на изборите да бъде закрит 

паркинга синя зона пред източното крило на сградата на Народното 

събрание, в периода 7.00 часа на 4.04.2021 г. до приключване на 

приемането на документите от районните избирателни комисии. 

Поетапно да се ограничи движението от 19.00 часа на 3.04.2021 г. до 

приключване на транспортирането и предаването на изборните 

книжа и материали от РИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

 Процедура по гласуване на писмо, до кмета на Столична 

община с копие до СДВР.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващо писмо до 

изпълнителния директор на Болница „Лозенец“, проф. Спасов, да 

осигурят от 7.00 часа на 4.04.2021 г. до окончателното приемане на 

изборните книжа и материали, лекарски екип от болницата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на писмо.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

получено на първо място уведомление и приложено решение на 
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Административен съд – София-град, по административно дело 

№ 2324-НСД за 2021 г. по описа. Решение за отмяна по жалба на 

Давид Леон Леви, Решение № 68-НС от 04.03.2021 г. на районната 

избирателна комисия, за заличаването на регистрацията на 

независимия кандидат. Връща делото като преписка на РИК за 

регистриране на Давид Леон Леви, като независим кандидат.  

Ние неофициално бяхме получили информация. В 

съдържанието на бюлетината беше включен и независимия кандидат 

и така бюлетината е одобрена като предпечатен образец.  

За сведение ви докладвам. Одобрената бюлетина отговаря 

като съдържание и на решението на Административния съд.  

Докладвам ви колеги, представени отчетни документи за 

извършените дейности по граждански договори 10 и 11 от 

04.02.2021 г. от В. Ю.                       и К. Г.                           , за 

подпомагане работата на Централната избирателна комисия при 

провеждането на процедури по ЗОП.  

Докладвам ви за запознаване на този етап преписката, тъй 

като това са външните експерти при възлагането на обществени 

поръчки, относно компютърната обработка на данните от 

гласуването, както и отпечатването и доставката на хартиените 

бюлетини.  

Моля, да се запознаете. ЦИК-09-98 от 23.03.2021 г., 

включително разбира се, за да бъде тук и председателят на 

Комисията по компютърна обработка.  

Докладвам ви писмо, което сме получили по електронната 

поща НС-05-35-18 от 23.03.2021 г. Областният управител на Стара 

Загора, госпожа Гергана Микова, е отбелязала, че е получила 

информация за окончателния тираж на хартиените бюлетини, като 

по тази справка 303 000 броя е окончателният тираж, а заявеният от 

тяхна страна и потвърден от тях и от РИК – Стара Загора, е 323 000 

броя хартиени бюлетини.  

Предвид изложеното, иска да бъде уведомена, каква е 

причината за разлика в заявения и окончателен тираж на хартиените 

бюлетини за област Стара Загора.  



6 

 

Докладвам ви го за сведение.  

Централната избирателна комисия е имала своите мотиви и 

ги е представила,при приемането на решението си за окончателния 

брой на тиража, съгласно Изборния кодекс и съгласно сключения 

договор за възлагане на отпечатването на бюлетините.  

Докладвам ви за сведение едно получено писмо във връзка с 

мерките за справяне в ковид ситуация. Може да се запознаете НС-

22-027 от 23.03.2021 г.  

Представят един уред, който може да се прилага във всички 

тези случаи, за осигуряване на здравословни условия.  

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Връщаме към 

точка първа. Госпожо Стефанова заповядайте.  

 

Точка 1. Доклади относно разяснителна кампания.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-20-89 сме 

получили междинен отчет от БТВ „Медия Груп“ ЕАД, в 

„Радиокомпания Си Джей“. Докладвам го за запознаване и 

предоставяне на счетоводството към договора.  

Във вътрешна мрежа в моя папка е публикувано 

предложението за последния информационен материал. Моля, да се 

запознаете с него.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, време за 

запознаване с аудиовизуалния материал.  

Колеги, има ли предложения, допълнения? Няма. 

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.  

Уважаеми колеги, минаваме към точка трета. Госпожо 

Ганчева, заповядайте.  
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Точка 3. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

Уважаеми колеги, 15 минути почивка. Прекъсване заради 

необходимостта да бъде възстановен кворума на заседанието.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

подновяваме заседанието на Централната избирателна комисия. 

Стигнахме до точка трета.  

Госпожо Ганчева, заповядайте за вашия доклад.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-23-90-24 от 24.03.2021 г., вх. № 23-84 от 23.03.2021 г., вх. 

№ НС-04-01-201, вх. № НС-04-01-132/4 и вх. № НС-04-01-203. Това 

колеги, са преписките, с които от доброволци се иска увеличаване, 

на числения състав на секционните избирателни комисии в 

градовете Есен, Аахен, Ройтлинген, Виена. Това са за увеличението. 

Вх. № НС-04-203о т 23.03.2021 г.  се актуализира. За увеличаване на 

съставите в Аахен, отново същото писмо ни изпращат на 

доброволците.  

Колеги, подлагам на обсъждане този въпрос. Правя 

предложение в унисон с практиката на Централната избирателна 

комисия и протоколното решение от вчера, а и от онзи ден мисля, че 

изразих също съображение. Аз лично също считам, че на този етап 

след като са проведени консултациите, след като има условности във 

връзка с ковид заразата, които създават предпоставки за по-ранно 

командироване, за PCR тестове, за нарочни 

противоепидемиологични мерки в конкретните държави. Още 

повече, вече сме на етап, в който е и според закона са проведени 

консултациите и са направени предложенията. Така че аз няма да 

предложа увеличение на състава на тези секционни избирателни 

комисии.  

Отделен е въпросът, защо някои писма, въпреки че имат по-

ранна дата, сега се изпращат в СИК. Така че предлагам да решим, 
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дали ще увеличим състава или не. Ако го увеличим, възникват 

последици, как ще бъде окомплектован, как ще бъдат уведомени 

политическите сили и прочее, за да направят своите предложения с 

оглед, че вече законът е изчерпал възможностите на този етап да 

увеличаваме броя на СИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на госпожа Ганчева.  

Има ли предложения да бъде увеличен съставът, т. е. броят на 

членовете на тези секционни избирателни комисии по преписките, 

които тя докладва. Аз не виждам такова предложение, с оглед на 

което протоколно решение, да не се увеличава съставът на секциите 

в тези места, където беше докладвано от колегата Ганчева.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – 1 (Мария 

Бойкинова).  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам аналогична 

преписка, сега е дошла със сегашните ми доклади. Аз се опитах да 

ги обединя. Вх. № НС-23-01 от 24.03.2021 г. Това е предложение на 

госпожа Евелина Накова за увеличаване на състава на СИК в 

Карлсруе. С оглед протоколните ни решения, аз не правя 

предложение по изложените съображения. Както сега, така и вчера 

разбрах, ЦИК също е разгледала такива въпроси. А мисля, че в 

заседанието онзиден отново се изложиха съображенията, така че 

предлагам също да не увеличаваме състава по същите мотиви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение колеги? Няма. 

Процедура по гласуване протоколно решение, да не се 

увеличава състава на секционната избирателна комисия.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева); против – 1 (Мария Бойкинова).  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-22-10-

60 от 24.03.2021 г. Това е писмо във връзка с наше Решение № 2277. 

Господин Иво Вергилов, видно от имейла, ни пише: Будят 

недоумение мотивите ни да определим Кирил Андреев Евтимов като 

член на СИК в САЩ. Сочи се какво познава и какво не познава, с 

какво се занимава.  

Предлагам колеги, да приемем за сведение това писмо и да не 

предприемаме никакви действия. Считам, че не трябва да решаваме 

междуличностни отношения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други 

предложения? Няма. 

Продължете госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С вх. № НС-10-130/2 от 

24.03.2021 г. е направено предложение от упълномощен 

представител на политическа партия „ДПС“. Приложено ни е 

изпратено предложение за назначаване на член в СИК – Германия, 

Дюселдорф, съгласно поучено писмо за увеличаване броя на 

членовете в тази секция. Колеги, предлагам да го съобразим със 

следващото решение, въпреки че срока, който дадохме на 

политическите партии е изтекъл, но той е един уловен срок и както 

винаги сме застъпвали становище, че приоритет имат политическите 

сили при окомплектоване на съставите на СИК. Така че предлагам 

да го съобразим при следващо решение, за окомплектоване на 

съставите на СИК извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Има ли други предложения? Няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-23-92 

от 24.03.2021 г. Посолството в Лондон, така е подписан имейлът. То 

е до Работна група Избори и до нас.  

Благодари на госпожа А.             , която е писала на 

посолството и моли да изпрати директно на ЦИК, тъй като 

посолството няма отношение по поставените въпроси, а същите са в 

компетентността на ЦИК. Тя сочи, че се казва С. Г.                                

А.             Въпреки всичко е препратено от посолството. И по 
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предложение на БСП е назначена на длъжност председател в 68-ма 

секция във Великобритания. По инициатива на господин В.             

С.           СИК беше сформирана от хора, готови да работят за тези 

избори. Те бяха и нашето предложение за състава на СИК. Но 

половината от тези хора са заменени най-вероятно предложени от 

парламентарно представените партии. Няма да коментира факта, че 

това е некоректно по отношение на хората, работещи от ден първи за 

произвеждане на тези избори. 

Интересувам се от хората, с които те бяха заменени.  

Моли да й бъде предоставена информация във връзка с 

конкретните лица.  

Ако до 28 март не се осъществи връзка с тези лица, ще бъда 

принудена да настоявам за първоначалния състав на комисията, 

предложен от нас. 

Колеги, аз изразявам противно мнение от това на 

посолството. Считам, че именно на посолството е работа да 

осъществява връзките между българските общности и още повече, 

членовете на СИК на Министерството на външните работи по места. 

Така че ви предлагам, с писмо за действия по компетентност, на 

Министерството на външните работи да бъде изпратено това писмо.  

Не считам, че дължим отговор защо са назначени тези лица 

по предложение на политическите партии, тъй като законът дава 

тази възможност след предложенията на политическите сили да се 

окомплектоват СИК-овете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване, изпращането писмо на 

Министерство на външните работи.  

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

Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще моля да ме върнете малко по-

късно в тази точка. Може би след обяд, за да се запозная с другите 

доклади.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря 

госпожо Ганчева.  

Преминаваме към четвърта точка. Госпожа Цанева 

заповядайте.  

Точка 4. Регистрация на наблюдатели.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви проекторешение за 

регистрация на международни наблюдатели, представители на 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.  

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с 

вх. № НС-04-01-24/10 от 23.03.2021 г. с искане да бъде регистриран 

като международен наблюдател представител на ОССЕ, а именно 

Крис Джон Тейлър. На регистрирания наблюдател да бъде издадено 

удостоверение и да бъде вписан в публичния регистър.  

Предлагам да гласуваме това решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма. 

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решение № 2285-НС. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви проект на решение 

относно регистриране на международни наблюдатели, 

представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 

(ПАСЕ).  

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с 

вх. № НС-04-01-24/9 от 23.03.2021 г. с предложение да бъдат 

регистрирани като международни наблюдатели представителите на 
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ПАСЕ със списък от 34 наблюдатели, да бъдат вписани в публичния 

регистър и да им бъдат издадени удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решение № 2286-НС. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви още един проект за 

регистрация на международни наблюдатели, представители на 

Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ПАОСС). 

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с 

вх. № НС-04-01-24/11 от 23.03.2021 г. с искане да бъдат 

регистрирани като международни наблюдатели 56 представители на 

Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа. Регистрираните наблюдатели да се 

впишат в публичния регистър и да им бъдат издадени 

удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решение № 2287-НС. 

Госпожо Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпило 

заявление с вх. № 32 от 23.03.2021 г. от „Галъп интернешънъл 
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Болкан“ чрез пълномощника Ц.  П.                          относно 

допълнителна регистрация на 10 лица на агенцията, предложени за 

анкетьори, които ще извършват проучване „на изхода“ (exit-poll) в 

изборния ден.  

Предварителната проверка, извършена от „Информационно 

обслужване“ АД, установява, че девет от лицата, предложени за 

анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не 

са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са 

регистрирани като наблюдатели, не са членове на секционна 

избирателна комисия, не са регистрирани като кандидати в изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г. Едно от лицата не 

отговаря на изискванията.   

Предвид изложеното, предлагам следния проект на решение: 

да регистрираме като анкетьори предложените от агенцията девет 

упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящето 

решение, на посочените в проекта за решение правни основания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решение № 2288-НС. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, предлагам, след като приехме 

решението за регистрация, да изпратим и писмо до представляващия 

социологическата агенция, господин П.С.            , с което да 

уведомим за несъответствието, установено по отношение на лицето 

в предложения списък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на писмо, което да бъде изпратено до 

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

Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, минаваме към точка седма. Госпожо Стефанова, 

заповядайте.  

 

Точка 7. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, в папка от 

вчерашно заседание, в подпапка СЕМ, е публикуван сигнал от 

Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-92 от 23.03.2021 г., с 

който ни сезират по компетентност да преценим аудиосъдържание, 

излъчено в програма БТВ – Радио на доставчика на медийни 

услуги – „БТВ Медия Груп“, което представлява предизборна 

агитация с призив за гласуване и посочване на номер в интегралната 

бюлетина, без да съдържа информация за чл. 183, ал. 2 ИК, че 

купуването и продаването на гласове е престъпление.  

В предаването „Важното, казано на глас“, излъчено на 

12.03.2021 г. след новините в 18.00 часа, участващите кандидати за 

народни представители агитират за своите партии и коалиции, като 

посочват съответните им номера в интегралната бюлетина.  

Съдържанието е в 52 минути, като аз го изслушах. Това, 

което изслушах, става въпрос за авторско предаване на Л.                       

А.         , която казва, че в предаването, на база на проведено 

представително проучване са поканени първите седем политически 

сили с техни представители, като от тях участникът от „Има такъв 

народ“ е отказал участие.  

Самото предаване представлява дебати по обществено 

обсъждани теми, като темата на предаването е „Доходи и 

икономика“. Това предаване не е платено. И според мен не 

представлява агитационен материал по своята същност. Поканени са 

кандидати за народни представители, които изразяват своето мнение 

относно темите „Доходи и икономика“.  
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В наше Решение № 2064 сме записали в т. 14, че при 

излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на 

отразяване на предизборната кампания, доставчиците на медийни 

услуги ги отделят чрез визуален звуков или аудио-визуален знак, 

който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е 

платен.  

Тук предаването е публицистично. По своята същност не е  

платен агитационен материал.  

Направих справка на сайта на „БТВ Медия Груп“. Тези 

участници, които са в предаването, политическите сили нямат 

сключени договори, а и самият предмет на договорите във връзка с 

провеждането на изборите на „БТВ Медия Груп“ са за излъчване на 

кратки видеоклипове, представляващи агитационен материал.  

Предлагам с протоколно решение да не установяваме 

нарушение относно дадения сигнал.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Има ли нужда за запознаване с 

материала? Има ли друго предложение? Няма. Не установяваме 

протоколно нарушение.  

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-11-43 в 

днешна папка от днешно заседание сме получили жалба от 

Анатолий Стоянов Атанасов в качеството си на председател на 

БСП – Провадия. Самата жалба е адресирана до Районна 

избирателна комисия – Варна. Централната избирателна комисия е 

включена в копие. Казва, че не са спазени разпоредбите на Изборния 

кодекс, както и Решение № 2117 на ЦИК. А също така и решение 

№ 79 от 20.03.2021 г., с което РИК – Варна, е формирала и 

утвърдила два броя подвижни секционни избирателни комисии на 



16 

 

територията на община Провадия, но към настоящия момент кметът 

на Провадия не е издал заповед за образуване на същите подвижни 

секционни избирателни комисии.  

Предлагам го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, то е 

адресирано до Районна избирателна комисия – Варна, с копие до 

нас. Реално тя е компетентна да се произнесе в тази връзка. Остава 

за сведение, тъй като те са сезирани самостоятелно. Жалба до РИК – 

Варна. Така е и озаглавено.  

Колеги, има ли друго предложение? Няма.  

Остава за сведение.  

Господин Арнаудов, заповядате.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпил един сигнал от Съвета за 

електронни медии с вх. № НС-20-91 от 23.03.2021 г., с което ни 

сезират за преценка по компетентност, за участието на кандидата за 

народен представител Боян Расате от политическа партия 

„Български национален съюз Нова демокрация“. В безплатен 

предизборен диспут на 19.03.2021 г., след 15.00 часа, в Програма 

„Хоризонт“ на доставчика на медийни услуги Българско национално 

радио, в участието си Расате използва множество обидни 

квалификации, включително ругае избирателите в разрез с добрите 

нрави, с думите „Аз казвам, майната ви, ако искате, гласувайте за 

нас. Ние сме Български национален съюз.“ Това е в противоречие с 

чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.  

Колеги, този сигнал е качен в моя папка в днешно заседание. 

Той е само звуков, тъй като е излъчен по радиото. Аз го изслушах, 

наистина съответният кандидат се държи доста, меко казано, 

невъзпитано.  

Тук имаме един особен случай. Става въпрос за безплатен 

предизборен диспут. Аз смятам, че диспутите не са агитационни 

материали по смисъла на чл. 183 от Изборния кодекс. В диспутите 

не участва само един политически субект, участват множество 

политически субекти, които наистина правят агитация за себе си, но 
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агитации против другите и т.н. Диспутите не притежават 

характеристиките на агитационен материал и нямат нито един от 

реквизитите, посочени в чл. 183 ИК. Не е посочено, че купуването и 

продаването на гласове е престъпление. Не е посочено от кого се 

издава този агитационен материал, защото той няма издател. Това е 

един диалог. Дали може да се приложи чл. 183, ал. 4 ИК и 

нарушаването на добрите нрави, аз лично смятам, че би трябвало 

нарушаването на добрите нрави да не се допуска не само в 

агитационните материали, но и в цялата предизборна агитация. Това 

е едно мое разширително тълкуване на чл. 183, ал. 4 ИК.  

Освен това имаме и съдебно решение, което казва, че тези 

диспути не са агитационни материали, а съответно чл. 183 от 

Изборния кодекс не е приложим за тях. Ще помоля колегата 

Бойкинова само да каже кое е решението и на кой съд е. И ще 

предложа при това положение да не установим нарушение на 

въпросния чл. 183, ал. 4 – нарушаване на добрите нрави.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на господин Арнаудов.  

Има ли други предложения? Няма.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Бойчо Арнаудов, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,); против – 4 

(Александър Андреев, Кристина Стефанова, Паскал Бояджийски, 

Цветанка Георгиева). 

Уважаеми колеги, позволете ми един кратък отрицателен вот. 

Не мога да се съглася с доводите, включително и тези, които са 

изложени в посоченото решение.  

Систематичното тълкуване на чл. 183, ал. 4 ИК трябва да е 

във връзка с чл. 183, ал. 1 ИК. Вярно е, че законодателят говори за 

агитационни материали, но вижте в чл. 183, ал. 1 ИК, той казва: „По 

време на предизборната кампания определените субекти може да 

изготвят и разпространяват плакати, обръщения в устна форма и 
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други агитационни материали“. Тоест обръщението е агитационен 

материал.  

В тази връзка, чл. 183, ал. 4 ИК казва, че тези обръщения, 

които са агитационни материали, реално погледнато, не могат да 

накърняват добрите нрави.  

В тази връзка не мога да се съглася, че в един диспут, тогава 

когато имаме предизборни обръщения, може всеки един от 

кандидатите да казва каквото иска. Вярно е, че в случая водещият на 

диспута, така както е определено в нашето решение и в закона, 

следва да създава ред, по който да има обръщение и тогава, когато те 

накърняват доброто име и  честта на кандидати или не съответстват 

на добрите нрави, по-различен начин да отнемат думата, за да може 

всеки един от кандидатите да спазва определени правила.  

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: В моя папка в днешно заседание 

№ НС-22-1058, едно заявление от господин Д.  П.               , който 

иска да се откаже то българското си гражданство и да бъде отписан 

от избирателните списъци. Може да се запознаете с него. Аз ви го 

докладвам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Има 

ли друго предложение? Няма. 

Колегата Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам с вх. № НС-22-

1063 от 24.03.2021 г. постъпил сигнал в Централната избирателна 

комисия от Й. И.            Със сигнала тя ни сезира за поставен 

предизборен винил на изключително незаконно място, както самата 

тя се изразява, за което не би трябвало да има разрешение от която и 

да било институция. Остава настрана съдържанието на въпросния 

винил. Локацията е в ж.к. „Люлин“ 3 пред бл. 302, в градинката 

между две дървета. Има приложени и снимки.  

Предлагам да изпратим сигнала по компетентност на РИК 

№ 25.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  
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Процедура по гласуване, препращане по компетентност на 

РИК № 25.  

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

Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колегата Бойкинова, заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

постъпилите сигнали от СЕМ, в които ни изпращат диспути и част 

от участието на кандидати в предавания, ви предлагам с едно писмо 

да уведомим СЕМ, че участието на кандидати и представители на 

политически партии и коалиции, независими кандидати в публични 

дебати, в телевизионни предавания, не представляват агитационни 

материали по смисъла на чл. 183, ал. 1 ИК, поради което молим да 

не ни ги изпращат за преценка по компетентност.  

Мотивите за това са ми съдебното решение на Софийския 

районен съд, което Централната избирателна комисия не е 

обжалвала, както и предходните доклади на членовете на 

Централната избирателна комисия, с които категорично приехме, че 

тези дебати не са агитационни материали. Приехме да не 

установяваме нарушения. Такива са и мотивите на съда, в които се 

казва, че агитационните материали се отличават с една масовост и 

повтаряемост. Дебатът е еднократен. Ние дори не можем да го 

премахнем, а имаме и такова правомощие не само да установим 

нарушение, но и да изземем тези агитационни материали, които са в 

нарушение на Изборния кодекс.  

Съгласно Закона за радиото и телевизията, там също има 

разпоредби, които следят за спазване на добрите нрави. Отделно има 

Етичен кодекс. Тук подкрепям изказването на господин Андреев, че 

те следва да предприемат мерки при излъчвания на живо, да не се 

допуска нарушаване на добрите нрави.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Арнаудов, заповядайте. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз исках да добавя към колегата 

Бойкинова, ще подкрепя това предложение, но да изпратим и самото 

решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

позволете ми да не се съглася. Аз ще изкажа обратното становище. 

СЕМ единствено извършва мониторинг по отношение на спазването 

на правилата от страна на медиите и то само на една част от 

медиите.  

В тази връзка преценката на това, дали имаме нарушение е на 

Централната избирателна комисия. Централната избирателна 

комисия преценява всеки конкретен случай по отношение на 

условията, които са. И тази преценка, дали в случая представлява 

агитационен материал или не, е на Комисията. И в тази връзка аз 

считам, че ние не може предварително да даваме указания без 

комисията да е взела такова принципно решение по отношение на 

това дали е или не е агитационен материал и в каква степен. Аз 

лично считам, че обръщенията в устна форма също представляват 

агитация и агитационен материал от гледна точка на материал, като 

форма, в която се извършва агитацията, т. е. призив за подкрепа или 

не подкрепа. Както казах и в отрицателния вот към предходното 

гласуване. Затова считам, че в случая ние такова предварително 

указание към СЕМ не бихме могли и не би следвало да даваме.  

Госпожо Бойкинова, заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Бих се съгласила с Вас, че едно 

обръщение може да бъде агитационен материал, ако то се 

характеризира с масовост и повтаряемост, тоест то не е еднократно. 

Но участието в едно телевизионно предаване или в публичен диспут, 

в който ти еднократно изразиш един призив, не е агитационен 

материал. Иначе този дебат би се превърнал само в купуването и 

продаването на гласове е престъпление. Ако трябва да спазваме 

изискването на закона и приемем, че то е агитационен материал и 

след всеки призив всеки участник ще казва: Купуването и 

продаването на гласове е престъпление, не е такава целта на 

дебатите.  
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Да, вярно е, може да има обръщения, които са агитационни 

материали, но те трябва да са повторяеми, масови, т.е. те се излъчват 

постоянно и имат тази цел. Но участието в предаване и диспути, 

абсолютно не съм съгласна, че може да бъде агитационен материал.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз също не споделям вашето виждане, 

че диспутите са агитационни материали в тесния смисъл на чл. 183 

ИК. В противен случай, ако всеки диспут го приемем за агитационен 

материал, то на всеки диспут трябва да има задължително от чие име 

е диспутът. Диспутът е между различни политически субекти, които 

правят агитация, изказват своите виждания и т.н. Но той не е 

конкретно на един политически субект, за да кажем, че той се издава 

от еди-кой си и да се спазват всичките изисквания на чл. 183 ИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Дуплика към 

колегата Арнаудов. Мисля, че аз изложих моите доводи. Но в 

допълнение само ще кажа, че диспутите са форма на отразяване на 

предизборната кампания. В диспута участват представители на 

различни политически сили. Повторяемост има, защото в рамките на 

240 минути една партия може да участва не еднократно, а 

многократно. И това може да се види в самите споразумения за 

отразяване на предизборната кампания. Но отделно от това, там в 

този диспут имаме точно обръщенията от страна на всеки един от 

кандидатите, включително и в докладите, преди малко се каза, че 

има обръщения по въпроси, които са свързани със зададената тема, 

било то здравеопазване, други политики или т.н. Затова считам, че 

не може да стесняваме и да тълкуваме стеснително текста на чл. 183, 

ал. 1 ИК.  

А отделно от това, позволете ми да изразя моето лично 

становище, с което може да не се съобрази Централната избирателна 

комисия, но решението на районния съд по едно дело не е практика 

на съда. И с това, аз не бих се съгласил, че имаме такава практика, 

която да е постоянна  и от страна на съдилищата по прилагането на 

закона.  

Благодаря. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Освен решението на Софийския 

районен съд, имаме и решение на Върховен административен съд в 

същия смисъл. Нещо повече, дори и Върховният административен 

съд, чл. 183, ал. 4, забранява се използването на агитационни 

материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, 

частната, общинската и държавната собственост и безопасността на 

движението, както и на други материали не следва да се възприема 

диспут и обръщение. В смисъл, съдът тълкува, за да няма 

повторение, тъй като тази разпоредба се отнася само за агитационни 

материали, които са издадени от кандидати, партии, коалиции, 

инициативни комитети и то не само едно съдебно решение на 

Върховен административен съд.  

Искам само едно изречение да ви прочета от мотивите на 

Софийския районен съд, който казва, че систематичното и 

логическото тълкуване на въпросната разпоредба на чл. 183, ал. 4 

ИК сочи, че агитационните материали се отнасят към предизборната 

агитация, като частно към общо. Те са само една от формите и 

средството за осъществяване на предизборната агитация, 

отличаващи се с определено предварително изготвено съдържание. 

В един диспут ти не знаеш как ще бъде поставен разговорът и какво 

в момента може да каже всеки един кандидат. Те се характеризират с 

масовост и повтаряемост. Считам, че именно това са признаците, 

които отличават един агитационен материал от участието на живо в 

един диспут.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Бойкинова, ако един единствен плакат е разлепен, агитационен 

материал ли е, или не е агитационен материал? Агитационен 

материал е и мисля, че нямаме съмнения. Съгласен съм с Върховния 

административен съд, че други форми не включва обръщения. А 

обръщенията са част от диспути. И нормално е Върховният 

административен съд правилно да каже, че това са други форми, 

различни от обръщенията, но мисля да не навлизаме в този въпрос.  

Госпожо Бойкинова, заповядайте.  
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Агитационният материал може да е 

един, но той ще стои през цялото време на предизборната агитация. 

С това той става масов и повтаряем. Не с множеството си, а защото 

стои постоянно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на писмото. То е предложение за изпращане 

на писмо.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова); против – 7 (Александър Андреев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева). 

Заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

заявление от адвокат Л. М. Г.                                   за изплащане на 

сумата от 1000 лв. въз основа на приложен оригинален изпълнителен 

лист, съгласно който е осъдена Общинска избирателна комисия – 

Петрич, да заплати на адвокат Г.               сумата от 1000 лв., 

представляваща адвокатско възнаграждение. В молбата е приложил 

банкова сметка. Изпълнителният лист е в оригинал. Към преписката 

от финансовия контрольор има лист за  предварителен контрол за 

изплащане на сумата, поради което ви моля да гласуваме с 

протоколно решение да изплатим сумата.  

Посочена е банковата сметка. Има всички реквизити.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – 2 (Йорданка Ганчева, Севинч Солакова).  

Заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се 

намира касационна жалба с протоколно решение от миналата 

седмица. Централната избирателна комисия взе решение да обжалва 

решението на Административен съд – София-град, с което са 
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отменени съвместните указания на Централната избирателна 

комисия и Комисията за защита на личните данни в две части от тях.  

Предлагам касационната жалба на този етап за запознаване от 

вас. Моля, за вашите бележки и предложения. В утрешния ден ще ви 

предложа окончателно за гласуване съдържанието на жалбата, тъй 

като ние вече взехме решение за обжалване на самото решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, молбата на колегата Бойкинова и моята е да се запознаете. 

Ако има допълнения, да ги предоставите на госпожа Бойкинова, за 

да бъдат отразени. Ако не, в утрешния ден да бъде гласувана и да 

може да бъде представена в срок.  

Господин Бояджийски, заповядайте.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Има една жалба от вчера срещу 

решение на РИК – 17. Постъпила е с вх. № НС-15-208 от 

23.03.2021 г. и мисля, да ви я докладвам предвид сроковете по точка 

26а.  

Жалбата е срещу решение № 132 от 18.03.2021 г. на РИК – 

17. Подадена е на 22.03.2021 г. Следва да я приемем, че е в срок. Тъй 

като това е първи работен ден след 21 март.  

С решението си РИК № 17 са отхвърлил жалбата на В.                    

К.   , с която той сигнализира за извършено изборно нарушение от 

Дани Стефанова Каназирева. Става дума за телевизионно предаване, 

в което предаване Каназирева е представена като водач на ГЕРБ за 

област Пловдив, не като областен управител. Предаването е 10-

минутно видео с нейно участие. РИК не е констатирала твърдените в 

жалбата нарушения и е стигнала до решение за отхвърляне на 

жалбата.  

Недоволен, жалбоподателят изпраща жалба до нас, като 

желае да вземем съответните мерки по установения ред. 

Предполагам, да отменим решението.  

Аз, след като се запознах с жалбата, с решението на РИК – 

Пловдив, съм на обратното мнение от жалбоподателя. Предлагам да 

отхвърлим жалбата като неоснователна. Решението на РИК № 17 в 

случая е правилно и законосъобразно. Твърденията в жалбата са 
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бланкетни и не се поддържат от събраните по преписката 

доказателства.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Един въпрос към докладчика. Има ли 

постъпила жалба, както трябва да е формулирана една жалба 

съгласно законите, с подпис от лицето и т.н., или е само това, което 

пише по имейла, обжалвам еди-какво си?  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Това което виждате, това е 

постъпило само по имейла. Няма подпис. Въпросът е, че в Изборния 

кодекс и тук, доколкото съм запознат, Централната избирателна 

комисия се старае да се произнесе по постъпилите жалби и сигнали, 

така както са направени. Не изпраща до сигналоподателя искане по 

редовността на жалбата, освен ако не е ясно кой е той, поне като 

име. Предвиденият в АПК ред по отношение на жалбата в съдебното 

производство, доколкото знам, не се прилага тук. Затова ви 

докладвам така, както е постъпила.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам така наречената жалба, 

което е имейл, да остане без разглеждане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, много лековато би 

било, тази жалба да остане без разглеждане. Защото първо нека да 

изясним фактите от материалноправна гледна точка. Сезирана е 

Районната избирателна комисия в гр. Пловдив с твърдение за 

нарушение на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс. Той изисква от 

кандидат, който е със статут на държавен орган, да излезе в отпуск 

по негов избор какъв. Статутът на областният управител е 

съвършено ясно какъв е. Областният управител е държавен орган по 

смисъла на Закона за администрацията. Той е орган на власт. Той е 

представител на правителството за съответната област. Има изрична 

регламентация в този смисъл в Закона за администрацията.  

Освен това жалбоподателят, доколкото забелязах, изрично е 

подчертал, че областният управител не попада в изключението по 
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чл. 161, ал. 5 от Изборния кодекс. Да, възможно е определена 

категория държавни органи и местни органи, сред които са 

министър-председателят, министрите, народните представители и 

т.н., президентът и вицепрезидентът на републиката, разбира се, но 

не и областният управител, да не ползват отпуск в период, в който са 

регистрирани като кандидати. Ноторно известен факт е, че госпожа 

Каназирева е кандидат за народен представител.  

От тази гледна точка, според мен имаме едно произнасяне 

при непълнота на доказателствата и следва да се изиска официално 

информация от Министерския съвет. Виждам, че жалбата е 

постъпила преди два дни. Но държа на това да се изиска 

информация от Министерския съвет дали за периода след добиване 

статут на кандидат за народен представител госпожа Каназирева е 

излязла в отпуск и едва след това Централната избирателна комисия 

да се произнесе по тази жалба, която е срещу решението на 

районната избирателна комисия. Мисля, че при условие на спешност 

можем да изискаме тази информация днес. Да я получим утре и да се 

произнесем в определения законен срок.  

Аз тук не видях изготвен проект за решение. Защото по 

жалба, която е срещу акт на районната избирателна комисия, следва 

да бъде изготвен проект за решение. Това не е сигнал. Това е жалба 

срещу административен акт. От тази гледна точка трябва да има и 

такъв проект.  

Държа на доказателственото искане, което направих току що.  

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз подкрепям, 

че трябва да бъде оставено без разглеждане, защото същата е 

подадена след изтичане срока на постановяване на решението. Тя е 

подадена на 22 март, а срокът е изтекъл от 18 март на 21 март. И в 

тази връзка считам, че жалбата е просрочена, поради което трябва да 

бъде оставена без разглеждане. И в тази връзка колегата Бояджийски 

да подготви проект, както той го вижда, за да може след това да го 

обсъдим.  

Господин Николов, заповядайте.  
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: По въпроса за срока, който е въпрос 

относно допустимостта на жалбата, защото аз се изказах от 

материалноправна гледна точка. Въпросът ми е, имаме ли в 

преписката, която видях, че е изпратена от районната избирателна 

комисия, доказателства кога е обявена тази жалба на страницата на 

тази комисия, от една страна? И второ, тя е входирана, доколкото 

разбрах, чрез районната избирателна комисия до нас, съответно кога, 

по какъв начин е постъпила? Това е въпрос към докладчика.  

Благодаря.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само ако погледне колегата Николов, в 

последния изпратен материал пише че е обявено на 18.03.2021 г. в 

18.30 часа и на 21.03.2021 г. в 16.30 часа. То е описано  в решението 

кога е качена и кога е свалена, в подкрепа на казаното от колегата 

Андреев.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: След обяд ще го 

разгледаме.  

Благодаря, господин Бояджийски.  

Връщаме се към докладите на колегата Йосифова. 

 

Точка 2. Административни преписки.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в моя папка от вчера, писмо с 

вх. № НС-05-44 от М. А.                     Тя е старши юрисконсулт в 

Дирекция „Областна администрация“ – Перник. Тя ни пита относно 

наш текст в методическите указания, който гласи: Забранява се на 

членовете на СИК да пренасят протоколи, бюлетини и изборни 

книжа и други материали на други места освен в РИК и в Общината. 

Дали записаният текст всъщност е в противоречие със спазването на 

противоепидемичните мерки. И ни уведомява, че Областна 

администрация – Перник, е направила необходимата организация за 

създаване на буферни зони в непосредствена близост до сградата, 

където се помещава РИК, тоест областна администрация, които да 

поемат идващите СИК-ове в нощта на изборите и да бъдат 

извиквани поетапно.  
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В тази връзка възможно ли е, с оглед съдържанието на текста, 

да бъде извършено такова разпределение по буферни зони? 

Смятам или за сведение или да й отговорим, че не е 

възможно.  

Колеги, предлагам за запознаване и за обсъждане на работна 

група методически указания.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, минаваме към точка шеста. Госпожо Йосифова, 

заповядайте.  

 

Точка 6. Доклад относно машинно гласуване.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в моя папка от днес, докладвам 

писмо с вх. № ЦИК-0-66-158 от изпълнителя Сиела-Норма, с което 

ни предоставят нови лица за одобрение. Предлагам да се препрати 

към Министерството на вътрешните работи за извършване на 

проверка.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Преминаваме към точка трета. Госпожо Ганчева, 

заповядайте.  

 

Точка 3. Доклади относно организацията и провеждането на 

избори извън страната.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, в папка във 

вътрешната мрежа, с оглед обработката на резултатите за гласуване 

извън страната, трябва да има проект на писмо до Държавна агенция 

„Национална сигурност“ с копие до господин Иван Кондов. С това 

писмо приложено, ако приемем с протоколно решение, да им 

изпратим образците на забележка, съответно разписка по нашите 



29 

 

решения. Това са за нуждите на обработката на резултатите от 

гласуване извън страната.  

Предлагам го по-рано колеги, за да може, ако има някакви 

корекции, след това съответно да извършим корекциите.  

В папката с моите инициали са забележката и разписката и 

четири броя общо, да ги одобрим. Може би първо да одобрим 

забележките и разписките и след това с протоколно решение да 

гласуваме писмо до Министерство на външните работи и до ДАНС.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, процедура по гласуване одобряване забележките и 

разписките.  

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

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

против – няма.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, процедура по гласуване проекта за писмо.  

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

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

против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Баханов, заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-22-10-67 от 

24.03.2021 г. Получили сме от Централата избирателна комисия 

уведомление от Орхан Мехмед с посочено ЕГН, който е член на 

РИК – Варна. Информира ни, че с наше Решение 2175 от 8.03.2021 г. 

е бил временно заменен с Емел Адем Исмаил – член на РИК по 

заместване.  

С настоящето писмо ни уведомява, че ще встъпи отново в 

длъжност, като член на РИК – Варна, считано от 27.03.2021 г., което 

е събота.  
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Предлагам с протоколно решение да анулираме издаденото 

удостоверение на временния заместник, а именно Емел Адем 

Исмаил, считано от 27.03.2021 г.  

Това е предложението ми. Тъй като с нашето решение 

издадохме удостоверение, че е член на РИК – Варна.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Има ли други предложения? Няма.  

Колеги, процедура по гласуване на протоколното решение, за 

анулиране на заместващия член на РИК по издаденото 

удостоверение, считано от 27.03.2021 г.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 2 (Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова).  

Госпожа Солакова, заповядайте.  

 

Точка 7. Административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка със 

съгласувания график за предаване на бюлетините, предлагам до 

Печатницата на БНБ да изпратим справка, относно упълномощените 

с решение на РИК и управомощени със заповед на съответния 

областен управител, лица които да получат бюлетините и да 

подпишат приемателните протоколи за Варненски, Добрички, 

Разградски , Силистренски, Търговишки и Шуменски изборен 

район.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване. Писмото е във вътрешната мрежа.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов Йорданка Ганчева, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.  
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Уважаеми колеги, във връзка с предстоящите срещи на 

Централната избирателна комисия, прекъсвам заседанието, като ще 

продължи след обяд от 16.00 часа.  

Благодаря ви.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Господин Председател, ако може да ме 

включите в точка „Промени в РИК“ и в точка „Доклад относно 

машинно гласуване“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще бъде 

нова точка 6а. „Промяна в съставите на РИК“ и в точка „Доклад 

относно машинно гласуване“. Ще включим нова точка 3а. 

„Обучение на РИК и СИК“.  

Включваме две нови точки. 

Колега Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в нова точка  – Проект 

за допълнение на Решение № 2176 от 08.03.2021 г. относно 

определяне на партиите и коалициите във връзка с медийните 

пакети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще бъде 

точка 5а. – за допълнение на решението за медийните пакети. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Искам да се включа в новосъздадената 

точка „Обучение на РИК“ във връзка с едно фундаментално писмо – 

искане от дългогодишния труженик на изборния фронт и 

специалист, бих казал, от Разград – Петя Стефанова, в което тя 

задава фундаменталните въпроси, на които ние трябва да дадем 

категоричен и ясен отговор – нещо, което го говорих някога и аз. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев, включихме ви в точка „Обучение на РИК и СИК“. 

Господин Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Моля да ме включите в точка 

„Доклади по дела, жалби и сигнали“. Имам въпроси от чужбина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Бояджийски, Вие сте включен в точката. Нали докладвахте в първата 

част. Искате и в „Отговори на граждани“. 

Колега Бойкинова, обща точка ще бъде „Промени в съставите 

на РИК и ОИК“. Искате и в точка „Разни“. 

Други желаещи да се включат? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин Председател, моля 

да ме включите в нова точка „Регистрация на застъпници извън 

страната“ и имам доклад в „Жалби и сигнали“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Арнаудов, 

включен сте. 

Гласуваме промените в дневния ред с допълването на 

отделните точки. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

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

Преминаваме към точка 3а. Колега Войнов, заповядайте. 

 

Точка 3а. „Обучение на РИК и СИК“. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка с вчерашна дата има три 

проекта за тест, който представлява вариант на попълване на 

протокол на секционна избирателна комисия при зададени данни от 

преброяване на резултатите в примерна секция.  

Първият тест е попълване на протокол с хартиена бюлетина, 

вторият е попълване на протокола в секция с машинно гласуване, 

третият тест е попълване на протокол в секция извън страната. 
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Вчера ви докладвах за запознаване. Предполагам, че сте ги 

погледнали. Ако няма забележки, предлагам да ги утвърдим и да ги 

качим на интернет страницата на Централната избирателна комисия 

в раздела „Обучителен портал“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

обучителните материали – тест 1, тест 2 и тест 3. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

(Йорданка Ганчева) 

Имаме ли друг доклад? Нямаме. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка виждате 

текста, който казах, че е писан от практик, и то практик от дълги 

години, който отвъд текстовете вижда практиката. Пак казвам, 

пишем текстове, но не виждаме практиката. Пример, да не се 

отплесвам, беше и днешното ни обучение. Мога да твърдя, че 

колегите от РИК задават почти същите въпроси и ние нямаме 

отговор на конкретните въпроси. Текстове имаме, конкретни 

отговори нямаме. Вижте ги. 

И сега парче по парче. Аз, разбира се, няма да предложа 

решение, но е добре за размисъл и за работна група и оправяне на 

нашите – може и да не ги оправяме, но поне ясно и категорично 

трябва да се произнесем точно по този тип въпроси. 

По същество. Виждате какво става с техници при разнасяне на 

машини. Освен това ние нямаме и категоричния отговор, когато спре 

машината, поправя ли се, или не се поправя? Пише ли се протокол, 

не се ли пише, защото има разнопосочни твърдения, както ни се каза 

днес на обучението. Ясно и категорично. Нямаме го.  

На  следващо място, както виждате, нарочно не влизам в 

детайли, но вие ги виждате. Заповедта на здравния министър 
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разрешава сбирки за събирания, тържества и не знам какво си, но 

забранява конферентните и така нататък. И съвсем резонен е 

въпросът за какво иде реч в момента? Как ще си провеждаме 

обученията при наличието на тази заповед, при тези текстове на тази 

заповед? Казвам го не, че нещо, днес пак се зададе същият въпрос с 

почти същите аргументи, само че от едни други РИК-ове. 

Предполагам, че и на вас са ви ги задавали, нищо че не сте ни 

уведомявали. 

Секционните и районните избирателни комисии очакват от 

нас, колеги: прави – едно, две, три. Това очакват от нас в последните 

дни. Няма какво да замазваме с юридически терминологии, при 

положение че става въпрос за прости действия. Ще се правят ли 

реални обучения, къде и при какви условия? Ще се прави ли 

електронно, дистанционно, кога и при какви условия? Кой ще го 

прави, при кого? Дистанционно ли, къде, по места, тук, в центъра 

ли? РИК-овете ли ще го правят? Платформите как са, каква е 

обратната връзка? Както и говорих още вчера – текстове много, 

действия – малко. Написаният текст си е просто текст. Действията, 

алгоритъмът го няма. 

Колегите питат в крайна сметка какво да направят. С една 

дума, запознайте се и си спомнете какво са ви казвали на 

обученията, както беше и днес – същите неща.  

Предлагам за работна и в крайна сметка да си решим онези 

проблеми, за които многократно, поне лично аз съм споменавал, 

заедно с всички други, които ще станат още утре, но те ще са в 

същата сфера. Още утре. Хайде да чуем и гласа народен на тези 

обучения. Пристигат софийските и там просто не ми се мисли. След 

обученията моментално работна среща и уточняване на алгоритмите 

е моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Чаушев. 

Утре, след провеждане на обучението, да бъдат обобщени 

всички въпроси, които трябва да бъдат взети предвид. 

Уважаеми колеги, нека да е за запознаване.  
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Колега Чаушев, приехме предложението да бъде обсъдено в 

работна група обучително звено, за да може да се дадат отговори на 

въпросите. Няма смисъл да обсъждаме в момента, при положение че 

няма проект на писмо, с което да дадем указанията. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание има Проект 

на решение относно определяне на реда и срока за извършване на 

проверка на гласуването в нарушение на правилата на Изборния 

кодекс в изборите на 4 април, включително и на решенията и 

удостоверенията по чл. 39 и чл. 40 от Изборния кодекс. По принцип 

това е решението, каквото е приемано и през 2017 г., и през 2019 г. 

Проверката е на основание чл. 57, ал. 1, т. 30 и чл. 39 и чл. 40 от 

Изборния кодекс. Проверката се възлага на Главна дирекция 

„Гражданска регистрация и административно обслужване“ в 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на 

териториалните ѝ звена, като за целите на проверката районните 

избирателни комисии не по-късно от 8 април 2021 г. предават на 

териториалните звена на ГРАО получените от секционните и 

подвижните секционни избирателни комисии избирателните 

списъци, декларациите, удостоверенията, списъците на заличените 

лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, 

като за предаването на списъците се съставя приемо-предавателен 

протокол, който е в два екземпляра между РИК и съответното звено 

на ГРАО. Ако има такива липси, районните избирателни комисии 

трябва да уведомят и Централната избирателна комисия.  

За целите на проверката Централната избирателна комисия 

предава на ГД „ГРАО“ в МРРБ на хартиен носител получените от 

секционните избирателни комисии извън страната сканираните 

избирателни списъци. Срокът също е 8 април 2021 г. и отново се 

подписва протокол между ЦИК и ГРАО. Описано е какво включва 

проверката. Когато се установи, че има гласуване на лице без 

избирателни права, което е било дописано, се изисква от съответния 
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кмет на община, район или кметство, или кметски наместник да 

представи оригинала на заявленията.  

След извършване на проверката териториалните звена на 

ГРАО се задължават да върнат получените списъци на общинските 

администрации с приемо-предавателни разписки, съответно ГД 

„ГРАО“ се задължава да върне списъците на секциите, извън 

страната, на Централната избирателна комисия с приемо-

предавателен протокол, като част от решението и копие от това 

решение да се изпрати на Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството, на Министерството на външните работи и на 

районните избирателни комисии. (Уточнения встрани от 

микрофоните.) 

Колеги, с оглед разискванията, ще отложим доклада по 

Проекта на решение. Ще бъде обсъден и ще бъде внесен на 

следващо заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Доколкото 

разбирам, госпожа Дюкенджиева оттегля доклада по точка пета. 

Господин Войнов го няма за точка шеста. 

Преминаваме към точка 6а. Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

 

Точка 6а. Промени в състава на СИК И ОИК. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-1010 е постъпило предложение от 

упълномощен представител на Политическа партия ВОЛЯ предвид 

обстоятелството, че е постъпило заявление от заместник-

председател на ОИК – Минерални бани, господин Гъбов, с което 

заявява воля да бъде освободен от длъжността заместник-

председател в ОИК – Минерални бани, и по този повод е постъпило 

предложение от ПП ВОЛЯ, която предлага на негово място за 

заместник-председател да бъде назначена Таня Владкова Чалъкова. 

Приложена е декларация във връзка с чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 

ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс, както и 

декларация за идентичност на лице с различни имена и съответно 

диплома за завършено висше образование. Има и пълномощно от 
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упълномощения представител на ПП ВОЛЯ, поради което ви 

предлагам да вземем решение, с което да освободим заместник-

председателя на ОИК – Минерални бани, господин Гъбов и вместо 

него да назначим госпожа Таня Владкова Чалъкова. Да анулираме 

издаденото удостоверение на господин Гъбов и да издадем ново на 

назначения заместник-председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 

Процедура по гласуване на решението. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Решението е № 2289-МИ. 

Колега Войнов, в същата точка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател. 

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

144 от 24 март 2021 г. от С.  С.                      , пълномощник на 

Коалиция „БСП за България“ за временно заместване на члена на 

РИК Галина Русева Павлова, която, ще припомня, че с Решение 

№ 2219 от 15 март 2021 г. е назначена за заместник-председател на 

РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, по реда на чл. 67, 

ал. 2 от Изборния кодекс. Към предложението са приложени 

декларация по чл. 60, чл. 65 и чл. 66 и копие от дипломата на 

Десислав Йорданов Черников, както и пълномощно от Корнелия 

Нинова – председател на партията, в полза на С. С. 

Във връзка с това съм подготвил Проект на решение, с което 

предлагам Централната избирателна комисия да вземе следното 

решение: да назначи за член на РИК в Двадесети изборен район – 

Силистренски, Десислав Йорданов Черников със съответното ЕГН 

до завръщането на Галина Русева Павлова. На назначеният член за 
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временно заместване да се издаде удостоверение. Решението 

подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, 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. 

Решението е № 2290-НС. 

По точка шеста, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. 

№ ЦИК-06-6-157 от 23 март 2021 г. от „Сиела Норма“ АД, с което 

молят за писмено становище на ЦИК относно молбата на Мая 

Манолова за предоставяне на машина за гласуване. 

Подготвил съм писмо до „Сиела Норма“ АД, с което ги 

уведомяваме, че Централната избирателна комисия не може да 

предоставя машини за гласуване на кандидати за народни 

представитеи, като ги информираме, че аналогичен отговор сме 

изпратили и на Мая Манолова. Писмото е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, 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. 

Друг доклад нямате. 

Минаваме към точка 4а. Господин Арнаудов, заповядайте. 
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Точка 4а. Регистрация на застъпници. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, представям ви Проект 

на решение № 4782, който се намира в моя папка, за регистрация на 

застъпници на кандидатска листа на ПП „Има такъв народ“ в 

изборите за народни представители на 4 април.  

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-142 от 23 март 2021 г. за 

регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на 

ПП „Има такъв народ“. Заявлението е подписано от Станислав 

Трифонов, представляващ партията и е внесено от        В.                       

В.               , пълномощник. Към заявлението са приложени 

пълномощно от Станислав Трифонов, представляващ партията в 

полза на В. В.                                  и списък, съдържащ имената на 

60 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на 

кандидатската листа на хартиен и технически носител, декларации 

от лицата, заявени за регистрация като застъпници и съответното 

пълномощно. Този списък беше даден за проверка и към днешна 

дата проверката се върна в ЦИК с вх. № НС-00-344 от 24 март 

2021 г. 

Колеги, в извършената проверка се установява, че данните на 

две лица не отговарят на  Национална база данни „Население“ и 

затова Централната избирателна комисия на посочените правни 

основания регистрира застъпници на кандидатска листа на ПП „Има 

такъв народ“ в избирателни секции извън страната 58 лица, 

изчерпателно изброени с три имена и ЕГН в решението. На 

застъпниците да бъдат издадени удостоверения. Решението подлежи 

на обжалване пред Върховния административен съд чрез 

Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването 

му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 
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Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Решението е № 2291-НС. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, само да допълня. Бяха 

изпратени и пет лица отново за проверка. Тези лица са заявени като 

упълномощени представители – да ги качим на сайта на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване на протоколно решение за обявяване на страницата на 

ЦИК на упълномощените представители. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Уважаеми колеги, госпожа Иванова в същата точка за 

обявяване на упълномощени представители. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-11-44 от 24.03.2021 г. е постъпил 

списък на упълномощени представители от Коалиция 

„Демократична България – Обединение“, представлявана от Атанас 

Атанасов и Христо Иванов чрез пълномощника им А.                            

М. Д.                 относно 17 упълномощени представители на 

коалицията за гласуване извън страната, като подаденият списък е 

съгласно Приложение 1 към наше Решение 2149-НС от 1 март 

2021 г. Приложено е необходимото ксерокопие на пълномощното в 

полза на лицето, подало списъка. Извършена е необходимата 

проверка по наше Решение № 2149 по т. 4, 18 и 19 от Решението, 

като днес се е върнала проверката. Всички подадени лица като 

упълномощени представители отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс и нашето решение, няма несъответствие. 
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Предлагам за протоколно решение тези 17 упълномощени 

представители на „Демократична България“ да бъдат качени на 

страницата на ЦИК в съответния булет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка четвърта. Заповядайте, господин 

Баханов. 

 

Точка 4. Регистрация на наблюдатели. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, подготвено е решение 

във вътрешната мрежа по постъпило заявление за регистрация на 

наблюдатели от регистрирана в ЦИК българска неправителствена 

организация в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

от Федерацията на независимите студентски дружества. Постъпили 

са за регистрация 22 лица, като към заявлението са предложени 

пълномощно от Тодор Христов Гунчев, представляващ 

сдружението, в полза на В. Л. Д.,                              пълномощно от 

Тодор Гунчев, представляващ сдружението в полза на 22 лица, 

представители на Федерация на независимите студентски дружества, 

както и декларации по образец (Приложение № 31-НС) от изборните 

книжа – 22 на брой, списък с имената и ЕГН-та на изрично 

упълномощени от сдружението лица, като списъкът е представен на 

хартиен носител и в електронен вид на технически носител. 

Получено е по електронната поща писмо с днешна дата от 

„Информационно обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, 

предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели. Тук има 

малка корекция. Проверката на лицата от приложения към 
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заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 20 от 

лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително 

и на т. 21 от Раздел трети на Решение № 2017-НС от 11.02.2021 г. на 

ЦИК и за две лица са установени несъответствия. 

Предлагам Централната избирателна комисия, след като 

установи, че са приложени и представени всички изискуеми 

документи и вследствие резултатите от проверката да вземе 

решение, с което да регистрираме като наблюдатели 

20 упълномощени представители на Федерация на независимите 

студентски дружества. Изписани са 20 имена с трите им имена и 

ЕГН, като регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за 

публикуване. На същите да бъдат издадени и съответните 

удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 2292-НС. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, подготвил съм 

Проект на решение по повод подадено в Централната избирателна 

комисия заявление за регистрация на наблюдатели от регистрирана в 

ЦИК българска неправителствена организация в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. от „Сдружение Младежи 

за Балканите“, представлявано от Емануела Димитрова Христова. 

Заявлението е подадено чрез Н.  Д. Г.                                   , 

пълномощник на същата. Към заявлението са приложени 

пълномощно от представляващия сдружението в полза на               Н. 

Г.           , пълномощно от представляващия сдружението в полза на 

20 лица, представители на Сдружение „Младежи за Балканите“, 
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декларация по образец (Приложение № 31) от изборните книжа – 

20 на брой, списък с имената и ЕГН-та на изрично упълномощените 

от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като 

наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 

4 април 2021 г. Списъкът е представен както на хартиен носител, 

така и в електронен вид на технически носител в exel-формат. 

Приложени са, както казах, 20 лица. С днешна дата – 24.03.2021 г., в 

ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно 

обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, предложени да 

бъдат регистрирани като наблюдатели от Сдружение „Младежи за 

Балканите“. Проверката на лицата от приложения към заявлението 

списък е установила, че към датата на регистрацията 19 от лицата от 

предложените 20 лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс, като за едно лице са установени несъответствия. Имайки 

предвид горното, а именно, че са представени всички изискуеми 

документи, както и докладваният резултат от проверката, предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе решение, с което да 

регистрира като наблюдатели 19 упълномощени представители на 

Сдружение „Младежи за Балканите“, подробно изброени в таблица, 

с посочени три имена, някъде и четири и ЕГН. Същите да се впишат 

в публичния регистър и да им се издадат удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Решението е № 2293-НС. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Постъпило е заявление за регистрация на 

наблюдатели от регистрирана в ЦИК българска неправителствена 
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организация в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Неправителствената организация е с наименование „Зона за 

трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“, 

представлявана от Константина Стефанова Кипрова. Пълномощник 

е А. Г. Д.                                      , който представи изискуемите 

документи.  

Подготвен е Проект на решение, в което е описано, че в 

заявлението са приложени пълномощно от представляващия 

сдружението в полза на А. Г. Д.                                         , 

пълномощно от представляващия сдружението в полза на 57 лица, 

представители на сдружението, което ви изчетох преди малко, и 

декларация по образец от изборните книжа (Приложение № 31-НС) 

от 57 на брой лица; списък с имената и ЕГН-та на изрично 

упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани 

като наблюдатели за страната в предстоящите избори за народни 

представители на 4 април 2021 г., който списък е представен както 

на хартиен носител, така и в електронен вид на технически носител. 

С днешна дата – 24.03.2021 г., в Централната избирателна 

комисия по електронната поща е получено писмо от 

„Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на 

лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от 

сдружението. Проверката на лицата от приложения към заявлението 

списък установява, че към датата на регистрация 52 от 

предложените 57 лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс, а за пет лица са установени несъответствия. 

Предлагам, след като Централната избирателна комисия вземе 

предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и 

резултатите от проверката, която докладвах преди малко, на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 4, ал. 7 и 8, 

чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 

2021 г. Централната избирателна комисия да вземе следното 

решение: регистрира като наблюдатели 52 упълномощени 

представители на Сдружение „Зона за трансатлантически 

просперитет – наблюдателна мисия, България“. Подробно са 
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изброени 52 човека в таблица с посочени три имена и ЕГН, като на 

регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения и същите 

да бъдат вписани в регистъра за публикуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Решението е № 2294. 

 

Колеги, минаваме към точка пета. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

 

Точка 5. Проект на решение относно допълнение на Решение 

№ 2176 от 8 март 2021 г. относно определяне на партиите, 

коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват 

медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, предлагам Ви проект на решение относно 

допълнение на Решение № 2176 от 8 март 2021 г. относно 

определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, 

които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от 

Изборния кодекс 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от 

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район 

– София, с приложено Решение № 1891 от 23 март 2021 г. по 

административно дело № 2324/2021 по описа на Административен 

съд – София-град, Решение № 105-НС от 23.03.2021 г. на РИК № 24 

– София, относно отмяна на Решение № 68-НС от 4 март 2021 г. на 

РИК № 24 – София, за заличаване на регистрацията на независимия 
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кандидат Давид Леон Леви за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

Затова Ви предлагам на същите основания, на които и 

Решение № 2176 взехме, а именно чл. 178 от Изборния кодекс, 

писмо на Министерството на финансите и Решение № 2120-НС от 

23 февруари 2021 г. да допълним Решение № 2176 от 8 март 2021 г., 

като в раздел ІІІ се добавя т. 2 със следното съдържание: 

„2. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на 

независимия кандидат Даниел Леон Леви в Двадесет и четвърти 

изборен район – София– 5000 лв.“ 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 2295-НС. 

Друг доклад имате ли в тази точка? Не. 

Минаваме към точка 7 от дневния ред. 

Господин Арнаудов. 

 

Точка 7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моя папка за 

днешното заседание е сигнал за нарушение на законодателството с 

вх. № НС-22-1070. Сигналът е от господин С. М.               и е 

адресиран до Областна дирекция по безопасност на храните – 

Видин, до Централната избирателна комисия, до Районната 

избирателна комисия – Видин, до Министерство на вътрешните 

работи и до Областна дирекция на МВР – Видин. За да не Ви го чета 

– моля, запознайте се с него, аз Ви предлагам да е за сведение, тъй 
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като аз лично не можах да разбера точно за какво ни е сезирал нас. 

Става въпрос за някакви храни, разтоварени в едно село, които уж 

били за читалището, но не били прибрани в читалището, а в някаква 

бивша кръчма, а бившата кръчма продавала кафе нерегламентирано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение? Не виждам. 

Друг доклад имате ли?  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, преди почивката Ви докладвах жалба 

срещу решение на Районна избирателна комисия в Седемнадесети 

изборен район – Пловдивски. Можете да я намерите в днешната ми 

папка, както и проекта за решение. 

По същество предлагам следното решение. Първо, решението 

на РИК № 17 е взето на 17-ти – не, допусната е техническа грешка. 

Решението е взето на 18 март 2021 г. и е обявено на същия ден в 

18,30 ч., свалено е на 21 март 2021 г.  в 16,30 ч. и това е отбелязано в 

решението по преписката. Жалбата срещу него е постъпила на 

22 март 2021 г. от 16,30 ч. с вх. № 265. Този, който обжалва, е 

сигналоподател, който е подал сигнал, по който е постановено 

решението № 132-НС на РИК № 17 от 18 март 2021 г. Не стига, че 

жалбата е просрочена, ами и сигналоподателят няма право, тоест 

няма правен интерес да обжалва постановения акт от РИК № 17, тъй 

като той не е страна в административното производство. Като 

сигналоподател той има право само да подаде сигнал до съответния 

компетентен орган според него и дотам се изчерпват неговите права 

по закон. Дали органът ще реагира на неговия сигнал, дали органът 

ще приеме сигнала за основателен, за неоснователен е негово 

решение. Засегнат от това решение обаче не може да бъде 

сигналоподателят. Уважаеми колеги, той е изпълнил своята 

гражданска функция, сезирал е компетентния орган и с това се 

изчерпва неговата роля. Следователно той не се явява страна в 
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проведеното по неговия сигнал производство, поради което няма 

правен интерес да обжалва решението на РИК № 17 – Пловдивски, 

което е взето единодушно с 18 гласа „за”4 на редовно заседание на  

РИК – Пловдив.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във 

връзка с чл. 73, ал. 1 от ИК Ви предлагам да оставим без 

разглеждане тази жалба на В. К.        срещу решение № 132.  

Отделно от това жалбата не е подписана – имам допълнение, 

така като я гледахме, би се явявала и неоснователна, само че не може 

да се допусне до разглеждане поради посочените от мен основания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложения проект за решение. Има ли други предложения? Не 

виждам. Процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова), против – 3 (Емил Войнов, 

Николай Николов и Цветанка Георгиева). 

Решението е с № 2296-НС. 

И колегата Николов – отрицателен вот. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, изтъкнаха се две съображения за 

недопустимост на жалбата – просрочие и съответното лице, което е 

жалбоподател, няма правен интерес. 

По отношение на просрочието имам резерви с оглед фактите, 

изложени в решението, което беше прието, затова гласувах 

„против”. Първо, в жалбата е отразено като факт, че съобщението за 

решението, което е обжалвано, е публикувано на 18 март 2021 г. в 

18,30 ч. Същевременно то е свалено на 21 март 2021 г. в 16,30 ч. За 

протокола да отбележим, че това е грешка на районната избирателна 

комисия. Тя следва съответно, тъй като срокът за обжалване е 

изтекъл наистина на 21 март 2021 г., но той изтича с края на 

работния ден в 17,30 ч. Районната избирателна комисия е допуснала 
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грешка като е свалила в 16,30 ч. съответното решение от своята 

страница. 

Второ, това, че тя е допуснала грешка, е въпрос, който 

ощетява жалбоподатели с легитимен правен интерес. Трето, в 

конкретния случай ние пренасяме – беше пренесено, в мотивите на 

решението, на следващия втори абзац, обстоятелството, че в случая 

срокът за оспорване на решението е изтекъл в 16,30 ч. на 21 март 

2021 г. Това не е вярно, изтекъл е в 17,30 ч. 

Другото ми съображение да гласувам „против” беше отново 

на полето на просрочието и то е следното. Действително, приема се, 

че жалбата, при условие че срокът е изтекъл в 17,30 ч. на 21-ви, 

жалбата е подадена на 22 март 2021 г., съответно в някакъв час, ние 

нямаме доказателства кога е депозирана тази жалба. Това е 

неизяснено. Вижда се, пише „днес” в толкова и толкова часа е 

подадена жалбата, но това „днес” дали е 21-ви, или 22-ри е въпрос, 

който е поставен под съмнение. Естествено, другият въпрос за липса 

на правен интерес от лицето, което е жалбоподател, го приемам за 

основателен като съображение в жалбата, но от тези съображения 

във връзка с просрочието аз гласувах „против” съдържанието на 

това решение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви. 

Колеги, минаваме към точка 9 от дневния ред. 

Господин Арнаудов го няма. 

Господин Николов, заповядайте. 

 

Точка 9. Въпроси на граждани. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Въпросите са по две сюжетни линии – начин на гласуване на 

карантинирани основно и въпроси, свързани с гласуването извън 

страната. 

По първия въпрос, по първата тема започвам с едно писмо, 

вх. № НС-22-1015/1 от 23 март 2021 г. Писмото е от господин                

В. 
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Господин В.                   казва, че ни е писал, не е получил 

отговор, как би могъл да гласува, при условие че е поставен под 

карантина и тя изтича на 6 април 2021 г. Вчера отговорихме на 

питането на господин В.             с едно подробно писмо. Вероятно 

той ни е запитал първо на 22 март 2021 г., вероятно е получил своя 

отговор на 23 март 2021 г., след като е отправил второто писмо до 

нас. Ето защо това писмо с вх. № НС-22-1015/1 от 23 март 2021 г. и 

Ви го докладвам, колеги,за сведение. 

Второ, две писма са получени от госпожа В.        , която казва 

с писмо, вх. № НС-22-1073 с днешна дата, че ни изпраща 

заявлението за гласуване и моли да им кажем дали трябва да изпрати 

още някакви документи. Заявлението за гласуване е приложение № 1 

към Решение № 2159-НС. То наистина е надлежно попълнено, бих 

казал изтеглено е, на машина е попълнено може би и има подпис 

саморъчен на госпожа В. 

Също така господин Л. Б.                         също с писмо, 

вх. № НС-22-1072 от 24 март 2021 г.  заявява, че е поставен под 

изолация заради положителен тест.” Какъв е редът, как мога да 

гласувам чрез подвижна секция?” Така или иначе и двамата – и 

госпожа В.               , и господин Б.        , питат как могат да гласуват. 

Ето защо аз съм подготвил отговор, идентичен с този на господин  

В.             от вчерашния ден, само с уговорката фактически, че ако са 

поставени под задължителна и карантинна изолация към 4 април – 

това е едната добавка и към двата отговора, които можете да видите 

в моя днешна папка с номера до господин Б.           – № 6790, а до 

госпожа В.             е с № 6789, с тази разлика също така, че при 

госпожа В.    , тъй като е успяла да си изтегли заявлението ние 

указваме мястото, откъдето би могла да изтегли съответното 

заявление.  

Това са двата отговора с тази разлика и предлагам с едно 

общо гласуване, тъй като представляват идентични въпроси. 

Благодаря Ви. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на господин Николов. Той има предложение 
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за едно гласуване на двата отговора, тъй като са идентични. Има ли 

друго предложение? Колеги, тъй като не виждам, моля, процедура 

по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм тук. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ганчева е отбелязана като 

негласувала. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Моля, процедура по прегласуване. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: С вх. № НС-22-1068 от 24 март 

2021 г. госпожа Загорчева заявява, че е с постоянен и настоящ адрес 

в град Стара Загора, но от 22 март 2021 г. е под карантина в София, 

което съответно това включва изборния ден. Изтеглила е 

приложение № 1 към Решение № 2159-НС – очевидно то става все 

по-известно на гражданите, които имат интерес, разбира се, и ще го 

насочи към кмета на Стара Загора.  

„В приложение № 1 обаче не се вижда място, в което да 

посочи адреса, на който съм карантинирана. Моля за информация 

как да заявя подвижна кутия на адреса, на който съм карантинирана, 

а той е в София.” 

Отговорът, който съм подготвил и можете да видите в моя 

папка – всъщност не е публикуван, извинявам се, от едно изречение 

и то е следното: 

„Уведомяваме Ви, че съгласно Изборния кодекс избирател, в 

това число поставен под задължителна карантина или задължителна 
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изолация в изборите за народните представители на 4 април 2021 г., 

не може да гласува на място в страната, различно от постоянния му 

или настоящ адрес”.  

Това е отговорът, който предлагам. Съжалявам, че не е 

публикуван. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на господин Николов и предложения проект 

за отговор. Има ли други предложения? Не виждам. Моля, 

процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият въпрос  е с вх. № НС-

22-1069 от днешна дата от господин И.  

„Според разяснителната кампания за гласуване на лица 

поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, 

същите трябва да подадат заявление за гласуване с подвижна 

избирателна секция в срок до 31 март 2021 г. включително. Как 

следва да гласуват лицата поставени под задължителна карантина 

или изолация в периода от 1 април 2021 г. до 4 април 2021 г.? 

Означава ли това, че на същите тези лица се отнема правото на глас 

на бъдещите парламентарни избори?” 

Разбирам, първо, че нашата разяснителна кампания в частта – 

тя още не се е разболяла, но поставена под задължителна карантина 

и изолация, дава ефекти и се виждат фактите, които са представени 

там. Отговорът, който е в моя папка до господин И.         и който 

също не е публикуван – не знам защо, но аз ще Ви представя, е също 

от едно изречение: 

„Избирател, поставен под задължителна карантина или 

изолация в периода от 1 април до 4 април 2021 г. няма да може да 

гласува” Или може би „няма право да гласува”.  

РЕПЛИКИ: Не, не, не. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Няма възможност. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Няма да може да гласува в изборите 

за народни представители, тъй като определеният в чл. 28, ал. 3 от 

Закона за извънредното положение и за преодоляване на 

последиците срок за подаване на заявленията за гласуване с 

подвижна избирателна кутия изтича в 17,30 ч. на 31 март 2021 г. 

Това е отговорът до господин Иванов, който предлагам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все пак да се уточни, че няма да могат да 

гласуват, ако не са подали заявление. Оправи го сега, чисто 

логически говоря. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Приемам предложението на колегата 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Те могат да гласуват, ако са си подали 

заявление, ама като тръгнеш с отрицателно твърдение поне сложи 

условието. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: „Ако са подали заявление”. Добре, 

приемам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Николов приема. 

Колеги, има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова 

и Цветанка Георгиева), против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не е съвсем на място в тази точка, но 

Ви докладвам за сведение писмо от община Сливница, с което ни 

уведомяват, че до 20 март 2021 г. включително, в общинската 

администрация няма подадени заявления за гласуване с кутия от 

хора с трайни увреждания, поради което на територията на тази 
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община няма да бъде назначена подвижна избирателна секция, 

вх. № НС-16/1 от 24 март 2021 г. За сведение. 

Следващото писмо с въпрос е от господин С.           , 

вх. № НС-22-1031 от 23 март 2021 г. Изпуснал е срокът за подаване 

на молба-заявление за гласуване по настоящ адрес. „Бих искал да 

попитам дали има изобщо някакъв начин да гласувам електронно?” 

Отговорът, който съм приготвил, е следният:  

„Уведомяваме Ви, че Изборният кодекс не допуска гласуване 

по интернет в изборите за народните представители, насрочени на 

4 април 2021 .” 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, има ли други предложения? Няма. Моля, процедура по 

гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Господин Николов, имате ли друг доклад? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да, няколко въпроса относно темата 

за гласуване извън страната. 

Входящ № НС-22-1033 от 23 март 2021 г. Госпожа Г.            

П.           : „Пиша Ви от Румъния. Бих искала да гласувам, но съм 

изпуснала срока за регистрация. Планувам на 4 април 2021 г. да 

отида до Букурещ и да гласувам, ще бъде ли възможно да попълня 

декларация на място или няма да ми бъде позволено да пътувам? 

Питам, понеже ще пътувам два часа с бебе на 7 седмици и не искам 

да се разкарвам напразно.“ 

Отговорът до госпожа П.            , който съм подготвил, е с 

№ 6773.  

„Уведомяваме, че ако не сте подали заявление за гласуване 

извън страната – Приложение № 21-НС от изборните книжа, в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г., може да 

гласувате в избрана от Вас секция в град Букурещ, Румъния, като 
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подадете декларация пред секционната избирателна комисия за 

гласуване извън страната – Приложение № 22-НС от изборните 

книжа, и бъдете добавена в избирателния списък под чертата от 

секционната избирателна комисия. 

Адресите на секциите в Букурещ можете да видите на 

интернет страницата на ЦИК в съответната рубрика или на 

страницата на Министерството на външните работи в съответната 

рубрика.“ 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, има ли други предложения? Ако няма, моля, процедура по 

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – 1 (Севинч Солакова). 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият въпрос с международна 

тематика е вх. № НС-22-531 от 24 март 2021 г. отново за секцията в 

Розенхайм. Господин О.      преди постави въпроса, че там има 

възможност за организация на диаспората, на което му отговорихме. 

Дали сме отговор на господин О.           Сега обаче поставя въпроса: 

„Защо в Розенхайм няма секция?“ Цитирам: „Благодаря за 

първоначалния отговор. Защо в Розенхайм няма секция? На база на 

какви критерии прецениха, че не е възможно и че не трябва да има 

секция в Розенхайм. В разстояние от 70 до 150 км няма друга секция. 

По какви критерии открихте секция, например в Йена – 

76 заявления, а в Аполда – 77 заявления, които са на 16,5 км един от 

друг и имат много по-малко подадени заявления от тези в 

Розенхайм.“ А другият град се казва Аполда. И Йена. 

Отговорът… 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Имаме отговор. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Отговорът на това питане, който съм 

предложил, е в моята папка за днес, че местата, в които се образуват 

секции за гласуване извън страната, в това число във Федерална 
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република Германия, са определени според предложението на 

Министерството на външните работи по чл. 14, ал. 3 от Изборния 

кодекс. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, други предложения? Няма. Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – 4 (Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова). 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият въпрос е с вх. № НС-22-

1037 от 23 март 2021 г. Госпожа Т.      не е отбелязала откъде е 

точно, но от нейната електронна поща е изпратено електронно 

писмо от Embassy Madrid, тоест предполага се, че става дума за 

секция в град Мадрид. Обръщам се към Вас поради това, че 

комисията, посочена от нас в ЦИК за предстоящите избори, е в 

състав, различен от нашето предложение и в нея фигурира моето 

име.  

Моля да проверите и да получим компетентен отговор. 

Хората, посочени като представители на България, да имат нужния 

документ като заповед за това. Тъй като сме в процес на 

комплектоване на комисиите извън страната, предполагам по 

компетентност да изпратим това писмо на госпожа Т.        до 

господин Иван Кондов – постоянен секретар, и с копие до господин 

Калин Анастасов в Министерството на външните работи. Имам 

писмо в този смисъл. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм съгласна с колегата 

Николов, само ако не възразява, да го изпратим за преценка за 

действия по компетентност.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, имате ли други предложения? Ако няма, моля, процедура по 

гласуване. (Шум и реплики.) 
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Моля, процедура по прегласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

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

Господин Николов, друг доклад имате ли? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да, последно, колеги. 

Входящ № НС-23-85 от 23 март 2021 г. Госпожа Румяна 

Кисьов във връзка с СИК № 94 – Кемниц, Германия. „Имам 

запитване от гласоподаватели, неподали електронно заявление. 

Желаят да си разпечатат декларация № 22, да си я попълнят вкъщи и 

да не създават опашки. Молим за мнение“. Приложено е 

извлечението от Методическите указания на ЦИК за гласуване извън 

страната, стр. 8. Вчера имахме аналогични въпроси, но гражданите 

не бяха се запознали с Методическите указания и ги препратихме 

към тях. 

Тъй като очевидно госпожа Кисьов познава Методическите 

указания, знае добре съдържанието на съответната точка, аз 

предлагам това писмо за сведение. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Друг доклад имате ли, господин Николов? Не. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо 

Председателстващ. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-1062 от 24 март 2021 г. 

въпрос ни изпраща госпожа В.        , която казва: „Избирателите, 

чийто срок на валидност на личните документи за самоличност, е 

изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г. имат право да 

гласуват на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. по 

време на извънредната и епидемична обстановка, като удостоверяват 

самоличността си пред секционните избирателни комисии в 

страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се 

изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от 
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Изборния кодекс. Това означава ли, че ще мога да гласувам с лична 

карта, валидна до 5 юли 2020 г. и след съответно 6-месечно 

удължаване, изтекло на 5 януари 2021 г., без да съм подал заявление 

за издаване на нова?“ 

Предлагам да отговорим на госпожа Велков с писмо, което 

съм подготвил в моята папка от днес с № 67-79. Предложението за 

писмо, колеги, е следното:  

„С Решение № 2122-НС от 23 февруари 2021 г. Централната 

избирателна комисия реши, че избирателите, чиито срок на 

валидност на личните документи за самоличност е изтекъл или 

изтича в периода след 13 март 2020 г. имат право да гласуват на 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. по време на 

извънредна епидемична обстановка, като удостоверяват 

самоличността си пред секционните избирателни комисии в 

страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се 

изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от 

Изборния кодекс. 

От гореизложеното следва, че лица с изтекли документи за 

самоличност преди датата на изборите, но след 31 януари 2021 г., 

могат да гласуват, без да е необходимо да подновяват личните си 

документи, нито да представят в деня на изборите удостоверение по 

чл. 263 от Изборния кодекс, за да упражнят правото си на глас.“ 

Това, колеги, е предложението ми за писмо-отговор на 

въпроса, поставен от госпожа В. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, има ли други предложения? Не виждам други предложения. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-22-

1061 от 24 март 2021 г. Писмото ни е изпратено с въпрос от 
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господин В.     , в което казва: „Имам настоящ адрес от март месец 

2020 г. в град София, но постоянният ми адрес по лична карта е в 

град Варна. Нужно ли е да се подават допълнително документи за 

гласуване чрез настоящия ми адрес или това се случва 

автоматично?“ 

Предлагам кратък отговор, че може да намери отговор на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия в рубрика 

„Избори за Народно събрание 2021 г.“, подрубрика „Въпроси и 

отговори“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, има ли други предложения? Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

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

Имате ли още ? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да. 

Колеги, с вх. № НС-22-1076 от 24 март 2021 г. е постъпил 

въпрос от господин К.        , който казва: „Тъй като живея във 

Франция от години на всички избори гласувам в българското 

посолство в Париж. Смятам, че следва да бъда отписан от 

избирателните списъци в България.“ 

Предлагам същия отговор – рубрика „Избори за Народно 

събрание 2021 г.“, подрубрика „Въпроси и отговори“ в сайта на 

Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, има предложение да му се отговори с писмо да види 

рубриката „Въпроси и отговори“. Има ли други предложения? Моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 
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Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 

Имате ли друг доклад? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да, и още едни. 

Уважаеми колеги, вх. № НС-22-1075 от 24 март 2021 г. 

Писмото ни е изпратено от госпожа Г.             , в което казва: „Скоро 

с приятеля ми си променихме постоянния и настоящ адрес от 

Сливен в София. От ГРАО вече излизаме в Софийска избирателна 

секция. Възможно ли е въпреки това да гласуваме в Сливен, 

например да се подаде някакво заявление? Аз ще бъда застъпник на 

изборите и поначало бях посочила Сливен като място, където да 

застъпя“.  

Колеги, предлагам за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Има ли други предложения? Няма. Остава за сведение. 

Друг доклад имате ли?  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря Ви. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Бояджийски, заповядайте 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, тук, в тази 

част, мисля, че ще е удачно да Ви докладвам писмо, вх. № НС-04-

0349 от 24 март 2021 г., днес е дошло и веднага го докладвам – на 

господин Иван Гетов, главен директор, във връзка с нашето питане 

за поставените от редица мейли от избиратели от чужбина за 

заличаванията им в списъка за гласуване в България. Той ни е 

отговорил. Не виждам нещо, което да е изненада за членовете на 

Централната избирателна комисия. Ние сме наясно с 

обстоятелството, че има предварителен избирателен списък, той 

служи за проверка в коя секция ще гласува избирателят. След това, 

съгласно чл. 31, ал. 2 от Изборния кодекс – не по-късно от 18 дни 

преди изборния ден, Министерството на външните работи изпраща 

на ГРАО обобщените данни от всички държави на лицата, които а 

заявили, че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от 

списъците за гласуване. И той го е подчертал – за гласуване в 
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Република България, явно, за да направи отликата от 

предварителния списък. След това продължава с попълването на 

забранителния списък с лицата, които са лишени от свобода, която 

се получава от 19 март 2021 г. удостоверението за гласуване на 

друго място и други. В крайна сметка списъкът на заличените лица 

се изготвя и публикува не по-късно от 10 дни преди изборния ден, 

което е 24 март 2021 г. Заключва, че от изложеното е видно, че до 

23 март 2021 г. в предварителните списъци са включени всички 

български граждани. След тази дата вече няма да бъдат включени 

включените в забранителния списък. Изчетох Ви го най-вече за 

протокола и за тези, които ни гледат, тъй като пак казвам ние сме 

наясно, но въпросът е за отговора за мейлите, които пристигат с 

подобни въпроси от избиратели извън страната. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, аз всъщност да добавя за протокола и за тези, които ни 

слушат и ни гледат, че лицата, които са подали заявления за 

гласуване в чужбина в списъците, които ще бъдат предадени на 

секционните избирателни комисии за деня на изборите, няма да 

фигурират. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Независимо от това съгласно Изборния 

кодекс ако присъстват в страната, ще могат да гласуват, ако лично се 

явят в съответната избирателна секция по постоянен адрес, 

независимо че са в забранителния списък като заличени лица, че са 

си подали заявления за гласуване в чужбина. Да, ще могат, ако се 

явят лично, със съответната декларация. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам да публикуване 

съобщение с тази информация на нашия сайт. 

Също така предлагам да помислим и за популяризирането на 

това писмо и информацията, която се съдържа в него, под други 
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форми, пак на нашия сайт – дали ще бъде след това във „Въпроси и 

отговори“, дали ще бъде с нарочен банер, но за начало да качим още 

сега тази информация. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

колеги, има ли други предложения? Ако няма други предложения, 

моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Господин Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. Като гласувахме това 

съобщение, аз ще предложа следващите три писма – да насочим 

натам тези гласоподаватели: вх. № НС-22-1066 от 24 март 2021 г.; 

НС-22-1038 от 23 март 2021 г.; НС-22-1034 от 23 март 2021 г., да се 

запознаят с отговора и съобщението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, въпреки че с уважение 

подхождам към гражданите, които питат, считам, че след като 

решихме въпроса със съобщение, не е необходимо нарочни писма да 

изпращаме, а тези писма вече имат отговор, който е на нашата 

интернет страница. На съобщенията това им е целта – да дадат 

информация до всеки един, който се интересува по въпроса. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Ние предложението за съобщението го гласувахме. А за 

отговарянето на писмата. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да ги препратим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, аз се присъединявам към 

доклада на колегата Бояджийски, имам същото такова питане на       

Б.  К.        , което Ви докладвах онзи ден, и това се разбрахме да 
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отговорим след като дойде отговора – по същия начин да го 

насочим, № НС-2357/5 от 22 март 2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Моля да гласуваме. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Господин Бояджийски, друг доклад имате ли?  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Съвсем кратко, колеги – за 

сведение. 

Входящ № НС-22-1028 от 23 март 2021 г. – не ни е работил 

линкът за гласуване, то няма и време, изтече срокът.  

Входящ № НС-22-1036 от 23 март 2021 г. Господинът се 

интересува как така не е включен в състава на секцията в Севиля, 

Испания. Да го насочим, ако искате, към Външно министерство. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада. Има ли други предложения? Моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против –  (Георги 

Баханов). 

Благодаря, господин Бояджийски.  

Госпожо Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, в моя папка с вх. № НС-22-1032 от 23 март 

2021 г. имаме запитване от В. К.                      : „Здравейте! Ще мога 

ли да гласувам на предстоящите избори с лична карта, изтекла на 

9 февруари 2021 г.?“ Отговорът е: „Да, ще можете“. Това е краткият 
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отговор. Ще го изпиша, разбира се, в съответствие с нашето 

решение, тъй като е след 13 март 2021 г.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Йосифова. Има ли други 

предложения? Няма. Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Госпожо Йосифова, имате ли друг доклад?  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: В тази точка не, но имам едно писмо, 

колеги, ако сте съгласни – него мога и след малко да докладвам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

В точка „Разни“. 

Колеги, в „Писма за граждани“ има ли други доклади? 

Нямаме. Приключваме с тази точка. 

Преминаваме към точка 3. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

 

Точка 3. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-00-341 от 

24 март 2021 г. Това е отговор след извършена проверка във връзка с 

жалба, вх. № НС-22-1003 от 22 март 2021 г. от адвокат Лора 

Каменова, че не са включени в избирателни списъци за гласуване в 

Посолството на Република България в Лондон две лица. От 

„Информационно обслужване“ са ни направили проверка, като 

излагат подробна информация. Аз съм извършила проверката и 

лицата са вписани, видно от публикуваните списъци, и в утрешния 

ден ще Ви предложа проект на решение по отношение на тази жалба 

с оглед установените обстоятелства. 

Входящ № НС-22-1035 от 23 март 2021 г. Сочи се, че се казва 

Й. С. Я.                                             и на настоящите парламентарни 
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избори ще бъде председател в Ставрос, Гърция, в СИК извън 

страната. Сезира ни, че е допусната техническа грешка. Ще извърша 

проверка и съответно със следващото решение ще поправим тази 

техническа грешка. Докладвам го за сведение.  

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще моля 

по Ваша преценка, уважаеми господин Председател и 

Председателстваща, няма смисъл сега да докладвам преписки. 

Просто ще се постарая да са във вътрешната мрежа за запознаване. 

Една част са докладвани, оставени са за обсъждане. Такива въпроси 

за гласувания извън страната са обучението на СИК извън страната, 

както вечерните часове, включително сега, преди малко, не съм се 

запознала още – има предложение за увеличаване състава на СИК 

извън страната. Предлагам в удобно време за комисията, в работен 

порядък, тези въпроси да се обсъдят, като аз считам, че трябва да 

има равномерно разпределение на преписките, уважаеми господин 

Председател. Особено що касаят изборите извън страната считам, че 

в това следва всички колеги да участват с докладването и в 

поставянето на въпроси. Ръководителите на работни групи в ЦИК, 

доколкото ми е известно, нямат повече правомощия от другите 

членове, така че Ви моля да насочите вниманието си при 

разпределение на докладите за гласуване извън страната. Физически 

е необходимо време за тази подготовка. Непрекъснато докладите 

идват и по време на заседание, аз в крайна сметка съм един член – 

един човек. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви, госпожо Ганчева – ще бъде обсъдено на работна 

група. 

Колеги, връщаме се към точка 8. 

Господин Баханов. 

 

Точка 8. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: За сведение – вх. № МИ-06-223 от 

23 март 2021 г. от община Струмяница са ни изпратили документи, 
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че са отворили едно помещение по искане на разследващ полицай. 

Приложена е заповед и протокол за отваряне на помещението от 

19 март 2021 г. За сведение е, както и заповедта. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Това беше за сведение. 

Друг доклад нямате в тази точка. 

Колеги, преминаваме към следващата точка 10. 

Господин Димитров, заповядайте. 

 

Точка 10. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Водеща. 

Имам три-четири неща. Започваме с нещо, което е изостанало от 

19 март 2021 г. с вх. № НС-17-9, входирано е по електронната поща 

като молба от „Сова“. Това е вече трети или четвърти път, когато се 

занимаваме с техния списък на анкетьори. Молбата е да 

преразгледаме отказа за регистрация на В. Й.          , за която 

отказахме да издаден удостоверение за анкетьор, тъй като се оказа 

едновременна регистрация за член на СИК. Тъй като уведомихме 

агенцията, че това е причината, те междувременно са успели и 

самата госпожа Й.            е подала заявление и всъщност вече не е 

член на СИК и искат от нас да преразгледаме нашето решение. Аз 

съм написал едно такова, малко с укорителен тон, писмо, че „Вашата 

молба ще бъде разгледана от ЦИК, като бъде вписана в регистъра на 

социологическите агенции за извършване на проучване на изхода на 

изборния ден от упълномощено от Вас лице“. В смисъл, отказвам да 

го разгледам, защото е дошло по пощата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

А къде е писмото? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Мисля, че е в днешна папка, 

преместих го от 19 март 2021 г. Даже е до мен лично, пише – „на 

вниманието…“ А отговорът е до господин Т.        .  Погледнете го – 

до В. Т.        , с една дума му казваме да дойде и да се впише в 

регистъра, както е редът, а не да ни изпраща по мейла молби. Това е 
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отговорът. Както първия път дойде, и втория път – тя явно, за да си 

спести трети път, използва мейла. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, виждате проекта на отговор, предложен от господин 

Димитров. Има ли други предложения? Ако няма, моля, процедура 

по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Господин Димитров, имате ли друг доклад? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Още една-две преписки. 

Първата е с вх. № ЦИК-07-45 от 24 март 2021 г. Тя е 

всъщност за превод. Изпратил ни е няколко въпроса господин М.           

С.       , който се явява работещ за офиса на японската агенция 

„Киодо“. Въпросите не са много сложни, но е добре да се преведат. 

Имаме ли exit polls, кога излизат данните, кога приключва 

оповестяването на резултатите и кога те се потвърждават. Това е 

горе-долу смисълът. Добре е да го видите, ще го резолирам за 

превод. Няма да го гласуваме, а е за сведение какво ще направя. 

Следва писмо – то не е писмо, от господин Дунев. Той е 

председател на Фондацията „Активна историческа карта“. С нея се 

занимавахме през 2019 г., когато беше написал една молба да му 

предоставим всички резултати от 1991 г. Тогава изнесохме в кашон 

наличните хартиени и електронни копия, сега ни е изпратил писмо – 

то е в моя папка, № ЦИК-00-564/1 от 23 март 2021 г. С това писмо 

той моли след като отново разказва какъв е смисълът. Смисълът е да 

се създаде една интерактивна карта, която е разположена във 

времето. Иска в тази карта да бъдат налети съществуващите данни за 

гласуването по секции. Въпросът е – това, с което се обръща към 

нас: „Бихте ли финансирали изграждането на горепосочените карти 

и допълненията към тях? И второ, бихте ли представили в машинно 
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четим файл информацията по избирателни секции за всички избори 

през последните 30 години“. Не мога да разбера дали се сещате 

колко работа иска да ни създаде!  

Отговорът, разбира се, е: „Във връзка с Ваше писмо Ви 

уведомяваме, че при предишната среща през 2019 г. сме предали 

всички съществуващи архиви за изборни резултати. Данни в 

машинно четим формат с информацията по избирателните секции се 

изработват след 2017 г.“ Преди това не са в този формат. 

„Централната избирателна комисия не разполага с бюджет за 

изследователска дейност. Готови сме да препоръчаме проекта Ви на 

потенциални спонсори или донори“. Това е отговорът. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте проекта на отговор. Има ли други предложения? Не 

виждам. Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Мога ли още едно нещо да кажа, 

което е за сведение? 

Господин Ц. Т.                    ни е изпратил едно предложение. 

То е дошло с писмо в моя папка от днес. Написал съм кратък 

отговор, но утре ще напиша малко по-разширен вариант, като ми 

остане време.  

РЕПЛИКА: Защо го докладваш? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Защото той предлага това, което 

няколко пъти сме говорили – да се отворят някакъв вид „зелени 

коридори“ за тези, които са карантинирани. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Утре ли ще докладвате проект на отговор?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ами, сега ако тръгнем да го 

обсъждаме… 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Друг доклад имате ли, господин Димитров? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не. Това беше последното. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка има 

писмо до господин Ангел Кунчев – главен държавен здравен 

инспектор, с копие до районни избирателни комисии в копие до 

областни управители и до кметове на общини. Знаете, във връзка с 

приетите указания от министъра на здравеопазването за спазване на 

мерки в условията на извънредна епидемична обстановка срещата, 

която проведохме с господин Кунчев и със здравния министър и 

съответно приетите Методически указания от Централната 

избирателна комисия да има пред таблото на всяка секционна 

избирателна комисия телефон за дежурен служител от РЗИ, Ви 

предлагам с писмо да уведомим господин Кунчев, че следва да 

предостави информация за дежурните служители и телефони на РЗИ 

към съответната РИК, а РИК за предоставяне на СИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Бойкинова. 

Има ли други предложения?  

Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не му е систематичното място тук, но 

„бебето трябва да плаче“ в мое лице. Съгласно заповедта на 

министъра, последната – от два-три дена, указания от министъра 

може ли да се провеждат обучения в реална обстановка или не 

може? Кратко и ясно! Това не е работа на преценка на ЦИК да си 

тълкува нещичко си от едни две седмици предварително! Не знам 

към кого ще се адресира, но категорично – може ли да се провеждат 

обучения или не може? И е време ясно да се говори. Нямам време за 

по-нататък дълги текстове! Това е моето предложение. Вие го 

преценете както щете. 



70 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, има предложение на госпожа Бойкинова за изпращането на 

това писмо до господин Кунчев – главен държавен здравен 

инспектор. По това писмо има ли други предложения? Ако няма, 

моля, процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

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

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, правя предложение 

във вчерашното писмо, което изпратихме до всички областни 

управители – в последния абзац, последното изречение да отпадне, 

за да може да бъде съобразено писмото с последната заповед на 

министъра на здравеопазването относно събирането на голям брой 

хора в затворени помещения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, продължаваме в тази точка. 

Госпожо Бойкинова, имате ли друг доклад? Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, ще Ви докладвам писмо от 

Комисията за защита на личните данни, с което ни информират, че 

издават бюлетин, който отразява събитията и инициативите в 

областта на защитата на личните данни както в национален, така и в 

европейски и световен мащаб. Информационният бюлетин се издава 

в електронен вид на всеки два месеца и се публикува на сайта. В 

изпълнение на тяхно задължение да насърчават обществената 

информация ни информират, че са ни включили в списъка на 

получатели, което означава, че на нашия имейл – на Централната 

избирателна комисия, ще ни информират за публикуването на всеки 

следващ брой. В случай че не желаем да бъдем информирани, следва 

да направим стъпките, описани в писмото. Аз предлагам да не се 

отказваме и да получаваме бюлетина на два месеца. Докладвам Ви за 
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сведение – че ще получаваме електронния бюлетин на комисията за 

защита на личните данни.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Бойкинова. 

Друг доклад имате ли? По тази точка не. 

Госпожо Йосифова – в точка „Разни“, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, в моя папка проект за писмо до господин 

Атанас Темелков – председател на Държавна агенция „Електронно 

управление“. Предлагам да му изпратим писмо-покана във връзка с 

уточняване на отделни въпроси по удостоверяване на 

съответствието на машините утре от 14,00 ч. в сградата на ЦИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението за писмото до господин Темелков за 

среща утре. Има ли други предложения? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам още днес. Към 

господин Темелков бих отправила апел да не чака координационни 

срещи, когато има въпроси към ЦИК – да ги поставя директно, ЦИК 

винаги е тук и отговаря отговорно по въпросите, когато е свързано с 

изразяване на становище по организацията на изборите. Аз лично 

предлагам срещата да бъде проведена още днес. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, има ли други предложения? Подлагам предложението на 

госпожа Солакова срещата да бъде проведена още днес. Моля, 

процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – 2 (Георги Баханов, Таня Йосифова). 
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Колеги, правя предложение господин Темелков да бъде 

поканен тази вечер в 20,00 ч. Има време, да. Ние гласувахме 

писмото, така че сега ще бъде изпратено за тази вечер.  

Госпожо Йосифова, имате ли друг доклад? Заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, имам да Ви докладвам писмо от 

проф. Костадин Ангелов – министър на здравеопазването. В моя 

папка с вх. № НС-04-52 от 24 март 2021 г. във връзка с осигуряване 

на дезинфектант за машините Министерството на здравеопазването 

е предприело необходимите действия за осигуряване на 9500 броя 

етилов алкохол в разфасовки от 500 мл и 9500 броя опаковки 

санитарен памук в опаковка от 100 г, като е изготвил покана до 

всички заинтересовани лица за представяне на оферти. Поканата е 

публикувана на интернет страницата на Министерството на 

здравеопазването на съответния адрес и ще ни информират 

своевременно за сключените договори за доставка на посочените по-

горе продукти. За сведение го докладвам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Чакайте малко сега! Тук ще правим 

поръчки ли? Някакви доставчици ще се появят, те ще доставят в 

някакъв си склад, от този склад как ще тръгнат нататък. Как ще 

стане?  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

госпожо Йосифова, друг доклад имате ли  тази точка? 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Не, нямам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Чаушев, заповядайте в точка „Разни“. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В моя вътрешна мрежа има една жалба, 

получена до Централната избирателна комисия от централата на 

БСП за 4 – 5 решения, които визират – ще ги прочетете, защо нямало 

мотиви в две решения, а пък в другите имало някакви си 

несъответствия. Проблемът е, че преписката я няма. Предлагам 

писмо – да ни се изпрати цялата преписка от РИК – Разград, и 

съответно със становище по случая. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението за изпращане на писмо за преписката 

и становището. Има ли друго предложение? Няма. Моля, процедура 

по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12, против – 2 

(Александър Андреев, Георги Баханов).  

Колеги, моля процедура по прегласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 2 (Александър Андреев, 

Георги Баханов). 

Имате ли друг доклад, господин Чаушев?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, във връзка с подготовката по административни преписки 

давам почивка от 45 минути до 19,30 ч.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

писмо с приложено решение с мотивирано искане от Двадесет и 

шеста РИК за допълнителен брой печати – 12 на брой. Предлагам Ви 

с писмо да ги уведомим въз основа на протоколно решение от днес 

да изработят допълнително 12 броя печати, така както са 

мотивирали искането си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  за последващо 

одобрение има две писма. Във връзка с графика за предаване на 

бюлетините и получено писмо от Областна администрация – варна, 

за промяна в адреса. Моля за последващо одобрение на изпратените 

писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Моля, процедура по гласуването на последващо 

одобрение на писмата. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получаваме писма, с които се 

променя съставът на упълномощените лица. Затова както днес 

постъпихме, ще изпращаме ден за ден списъкът на упълномощените, 

за да не се налага да изпращаме промените. Актуализира се 

справката във вътрешната мрежа. Мисля, че така ще избегнем 

недоразумение, което да се получи в хода на предоставянето на 

информацията за тези лица. До Печатницата на БНБ.  

Докладвам ви писмо, което сме получили от главния 

счетоводител на Народното събрание, вх. № ЦИК-02-14. Изпратени 

са оправдателни счетоводни документи за разходи, извършени за 

сметка на Централната избирателна комисия за месец февруари – 

топлоенергия, електроенергия и вода, обща сума – 4846,59 лв.  

Съобразно наше общо принципно решение за прилагане на 

Споразумението с Народното събрание, което е прекратено, но в 
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тази част имаме принципно решение за изплащане на фактически 

дължимите разходи въз основа на така представените счетоводни 

документи за предоставяне на счетоводството за изплащане. 

Колеги, получили сме списък за достъп на експерти от 

„Информационно обслужване“, пак от „Информационно 

обслужване“ втори списък за изграждане на Изчислителния пункт 

към Централната избирателна комисия. Предлагам Ви ги на този 

етап за изготвяне на писмо до компетентните органи за извършване 

на проверка за включването им в списъка на лицата, които да имат 

достъп до Централната избирателна комисия и до Изчислителния 

пункт с гласуване на писмо до ДАНС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухме 

предложението – да гласуваме писмо да бъде изпратен списъкът до 

компетентните органи. Процедура по гласуване за проверка на 

лицата. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

областния управител на област Разград и от РИК в Седемнадесети 

изборен район с уведомление, че е недостатъчен броят на 

отпечатаните предвидени за съответния изборен район формуляри 

на протоколи. Аз Ви предлагам да ги препратим към 

Администрацията на Министерския съвет за решаване на този 

въпрос в координация с оглед предстоящата доставка на 

формулярите на протоколи. Позовават се на броя на секциите към 

настоящия момент и за необходимия брой за подвижните секции. За 

някои от тях има само прогнозен брой, знаем с оглед на гласуването 

на карантинирани, поставени под изолация и така нататък. До 

Администрацията на Министерския съвет. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението – да бъде изпратено на Администрацията на 

Министерския съвет по компетентност. Процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: На този етап това са по-спешните. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, преди да прекъсна заседанието във връзка с днес 

проведената среща предлагам да изпратим едно писмо до районните 

избирателни комисии и до областните управители, с което да 

посочим изрично, че организационно-техническата подготовка на 

изборите е задължение по силата на Изборния кодекс на областната 

администрация, но при всички случаи районните избирателни 

комисии да съдействат, като в случай на необходимост да бъде 

съгласувано дали е необходимо да има повече служители, които да 

подпомогнат работата извън изборните помещения в сградите, в 

които ще се помещават секционните избирателни комисии, така 

както беше обсъдено в рамките и на днешната среща с заместник 

министър-председателя госпожа Николова. Процедура по гласуване 

изпращането на такова писмо. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, днес приехме 

протоколно решение за изпращане публикуване на трите варианта на 

тест за попълване на протокол на СИК на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия. Предлагам с писмо до 
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„Информационно обслужване“ да приложим, да изпратим както 

трите варианта за тест, така и трите варианта за попълване на 

електронен протокол на СИК. Писмото е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване изпращането на писмо до „Информационно 

обслужване“. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

с оглед и на това, че господин Войнов е тук – той беше председател 

на комисията по ЗОП по процедурата за възлагане на компютърната 

обработка. 

Представени са отчетни документи, докладна от 

администрацията за изпълнението на договори № 10 и № 11 от 

4 февруари 2021 г. от В. Ю. и К. Г.                                 за 

подпомагане на Централната избирателна комисия при 

провеждането на двете процедури, както Ви казах – по ЗОП, за 

компютърната обработка и възлагане на отпечатването и доставката 

на хартиените бюлетини. Отчетите и данни за извършеното в хода на 

изпълнението на договорите са налични по тази докладна и като 

приложения. 

Предлагам ви да приемем решение за одобрение на 

изпълнението на работата по гражданските договори, след което да 

бъде извършено плащането по тях. Налични средства по бюджета на 

ЦИК имаме. Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо в 

отговор на наше писмо от 20 март 2021 г. – отговор от 

„Информационно обслужване“, извършена е цялостна проверка на 

секциите за машинно гласуване. Те ни информират за някои 

установени факти по отношение на тези списъци. В Изборен район – 

Благоевград, някои от секциите не са били включени в справката от 

ГРАО по брой избиратели. Така посочени са по номера тези секции. 

В Изборен район – Бургаски, някои секции са били с над 1000 души 

избиратели и са разделени на по две секции с по над 500 души. Те 

молят за становище Централната избирателна комисия дали тези 

секции да бъдат добавени в списъка на секциите с машинно 

гласуване. Докладвам Ви това писмо за сведение – да се предостави 

на председателя на работната група „Машинно гласуване“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението – да бъде предоставено на ръководителя на група 

„Машинно гласуване“ с оглед обсъждане в групата и евентуално 

включване в секциите с машинно гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

(Йорданка Ганчева). 

Уважаеми колеги, с това закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия. Насрочвам утрешното заседание 

от 13,30 ч. В сутрешната част има обучения и в 11,30 ч. да проведе 

заседание, както беше поискано, работна група „Гласуване извън 

страната“.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля и всички въпроси за работна 

група, които се отложиха от днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Разбира се, да 

бъдат включени и всички въпроси при обсъждането в работната 

група. 

 

(Закрито в 20,05 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Андреев 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенографи: 

Силвия Михайлова 

 

Стефка Аличкова 

 

Катя Бешева 


