
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 320 

 

На 26 март 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Регистрация на агенции, които ще извършват проучване 

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

Докладва: Силва Дюкенджиева 

2. Регистрация на наблюдатели. 

Докладва: Силва Дюкенджиева 

3. Междинен доклад на ОССЕ. 

Докладва: Кристина Стефанова 

4. Доклад относно разяснителна кампания. 

Докладва: Кристина Стефанова 

5. Медийни проекти. 

Докладва: Катя Иванова. 

6. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков 

6а. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

7. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

 Докладват: Йорданка Ганчева, Паскал Бояджийски, 

Ивайло Ивков. 

7а. Проект за изменение на Решение № 2220-НС. 

      Докладва Николай Николов 
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8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Николай Николов, Бойчо Арнаудов, 

Мария Бойкинова 

9. Отговори по въпроси на граждани. 

Докладват: Николай Николов, Емил Войнов, Бойчо 

Арнаудов, Цветанка Георгиева, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова 

10. Разни. 

Докладват: Севинч Солакова, Емил Войнов,     

Димитър Димитров. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, 

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Таня Цанева. 

 

Заседанието бе открито в 10, 55 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на Комисията, и 

госпожа Кристина Стефанова – заместник-председател. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 26 март 2021 г. Виждате във вътрешната мрежа дневния ред на 

заседанието. 

Има ли желаещи за включване в точките? 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Господин председател, моля да ме 

включите в точка „Доклади по дела, жалби и сигнали“ и в точка 

„Отговори по въпроси“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Господин председател, ако може да ме 

включите в точка „Доклади по административни преписки“ и точка 

„Машинно гласуване“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включваме нова 

точка 6а. „Машинно гласуване“. 

Колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Господин председател, ще моля за 

нова точка, която прецените, „Поправка на техническа грешка в 

Решение № 2220-НС относно опаковането. Техническата грешка е в 

двете приложения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще Ви сложа в 

точка 7а. „Проект за изменение на Решение № 2220-НС“. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Господин председател, моля да ме 

включите в точки „Въпроси и отговори“ и „Административни 

преписки“, но и четирите доклада са в рамките на две минути. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на дневния ред. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка трета от дневния ред, тъй като по 

първите две точки в момента отсъства докладчикът. Заповядайте, 

госпожо Стефанова. 

 

Точка 3. Междинен доклад на ОССЕ. 
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, в папка от 

вчерашно заседание публикувам Междинния доклад от Мисията за 

наблюдение на избори към ОССЕ – НС-1811 от 25.03.2021 г. 

Получили сме писмо, с което ни уведомяват, че Мисията е 

публикувала Междинния си доклад, който може също да бъде 

намерен на страницата на организацията (на български и на 

английски) – докладвам го за запознаване. 

Докладът е обхванал всички аспекти от изборния процес. В 

резюмето е засегната предизборната кампания, която е по-различна 

във връзка с пандемията от COVID-19, измененията в Изборния 

кодекс, които са направени през 2019-а, 2020-а и 2021 г., подаването 

на жалби, медийната среда. Това, което отразяват, главно за 

изборната администрация, е, че повечето срокове са спазени, а 

техническата подготовка е в ход и върви по план. Отразено е, че сме 

взели три решения за осигуряване на гласуване с подвижна 

избирателна кутия на гражданите, поставени под задължителна 

карантина и изолация, както и с последните промени сме утвърдили 

указания за гласуване с документи за самоличност, чиято валидност 

е изтекла в периода на извънредно положение. Министерството на 

здравеопазването е издало указания и описва изискванията относно 

безопасността в  ситуация на COVID-19 в изборния ден. Отбелязват, 

че назначаването на РИК-овете и СИК-овете е в срок дори и малко 

преди законоустановените срокове. Описват се технологиите за 

гласуване, включително и машинното гласуване, регистрацията на 

кандидатите, предизборната, разяснителната кампания, проведена от 

Централната избирателна комисия към момента. Отразяват 

финансирането на предизборната кампания на партиите, медийната 

среда, като тук са изразили мнение, че основно доминират две 

национални телевизии с ефирен обхват. Отразени са разглеждането 

на жалбите и обжалванията. В общи линии  е това. Няма изискване 

да даваме бележки в някакъв срок. Мисията на ОССЕ продължава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на госпожа Стефанова. 
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Молбата ми е всички членове на Централната избирателна 

комисия да се запознаят с доклада и с оглед и евентуални 

консултации в окончателния, ако е необходимо, Централната 

избирателна комисия да ги обсъди.  

Имате ли друг доклад в тази точка? Нямате. 

Заповядайте с доклада по точка четвърта относно 

разяснителната кампания. 

 

Точка 4. Доклад относно разяснителна кампания. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, имам докладвано във 

вчерашно заседание запитване от Ж. Ж., НС-22-10-74. Във 

вътрешната мрежа, в папка от 24.03.2021 г. е публикуван Проект за 

отговор, с който му казваме, че дигиталният информационен 

материал за гласуване извън страната за разяснителна кампания е 

бил предвиден, но съдържанието му е било отхвърлено на заседание 

на Комисията. С протоколно решение от вчера Централната 

избирателна комисия е решила да подготви два обучителни 

материала, предназначени за секционните избирателни комисии в 

страната и извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ. Добре, после ще 

Ви върна на доклада. 

Колеги, процедура по гласуване писмото, докладвано от 

госпожа Стефанова. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, от изпратените писма по 

повод произвеждането на два обучителни клипа за секционните 

избирателни комисии сме получили отговор от PREMIER studio 

обучителните клипове в срок, съобразен с датата на определените за 

изборите за народни представители следващата седмица. 
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Колеги, по повод отговора на PREMIER studio предлагам да 

ги поканим днес на среща, за да може да уточним детайлите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

предложението е да бъдат поканени на среща следобед, за да бъдат 

уточнени всички детайли във връзка с евентуалното изработване на 

такива клипове. 

Процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Таня Йосифова); 

против – 1 (Севинч Солакова). 

Минаваме към точка пета: Медийни пакети. Госпожо 

Иванова, заповядайте. 

 

Точка 5. Медийни пакети. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

одобрение Договор с вх. № НС-24-224 от 26.03.2021 г., сключен 

между независимия кандидат Давид Леон Леви и Телевизия 

„Евроком“. Договорът е на стойност 1920 лв. с ДДС и включва едно 

участие в предаване до 20 минути. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги,  чухте предложението. 

Процедура  по гласуване одобряването на договора. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка шеста. Заповядайте, госпожо 

Солакова. 

 

Точка 6. Доклади по административни преписки. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

необходимостта от предоставяне на допълнителни зали  във връзка с 

компютърната обработка на данните от гласуването, както и 

повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните 

избирателни комисии, предлагам да изпратим едно писмо до главния 

секретар на Народното събрание – проектът на писмо е във 

вътрешната мрежа, за периода от 2 април 2021 г. до обявяването на 

резултатите от гласуването в зала 130 и 132 на първия етаж, работни 

помещения 21 и 44 на междинния етаж на сградата на Народното 

събрание, като тези помещения ще бъдат освободени до десет дни 

след обявяване на резултатите с решение на Централната 

избирателна комисия.  

Тези помещения са ни нужни още отсега до десет дни след 

обявяване на резултатите, но да се обърнем с искане за съдействие 

по отношение на сигурността на целия процес и на периметъра на 

помещенията,  ползвани от Централната избирателна комисия, за да 

бъде гарантирана тази сигурност от 2 април до обявяването на 

резултатите. 

Моля да го гласуваме и да го изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

гласуваното протоколно решение вчера предлагам да изпратим 

първия списък, изготвен, след като сме отразили желанието за 

ваксиниране на сътрудниците, които ще подпомагат Централната 

избирателна комисия в периода към изборния ден и получаването на 

протоколите от РИК и от секциите извън страната. Във връзка с 

Решение № 91 от 3 февруари 2021 г. на Министерския съвет за 
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проучване в Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 

предлагам да изпратим писмо на всички тези лица, като посочим, че 

допълнително ще бъдат изпращани списъци и на други лица, които 

ще бъдат ангажирани с работата на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване изпращането на списъка. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Връщаме се към точка първа. Регистрация на агенции, които 

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

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

 

Точка 1. Регистрация на агенции, които ще извършват 

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

Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание има 

Проекта на решение за регистрация на анкетьори от 

Изследователски център „Тренд“. Заявленията са с вх. № 41, 

получени на 25.03.2021 г. от Изследователски център „Тренд“, 

подписано  от представляващия го – господин А. С., за            

представяне на допълнителна регистрация на 15 анкетьори.  

Тази агенция е регистрирана с Решение № 2279-НС от 

23.03. 2021 г. като агенция, която ще извършва проучване в 

изборния ден. Иска се 15 лица, както казах. Извършена е проверка, 

всичките 15 лица отговарят на изискванията, поради което Ви 

предлагам да регистрираме като анкетьори предложените от 

Изследователски център „Тренд“ 15 упълномощени лица съгласно 
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списък, който е към настоящото решение, и да им бъдат издадени 

удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на решението за регистрация на 

15 анкетьори от Агенция „Тренд“. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, и 

Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Решението е № 2307-НС. 

Преминаваме към точка втора: Регистрация на наблюдатели. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

 

Точка 2. Регистрация на наблюдатели. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

председател. 

Уважаеми колеги, вчера постъпи ново искане за регистрация 

на ново сдружение. Сдружението е „Аз обичам Пловдив“. 

(Уточнения встрани от микрофоните.) За изборите на 4 април да 

регистрираме двамата упълномощени представители – Любомир 

Ангелов Чакъров и Атанас Владимиров Бояджиев, да бъдат вписани 

и да им бъдат издадени удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Решението е № 2308. 
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Други колеги има ли по тази точка? За момента няма. 

Преминаваме към точка шеста „Доклади по 

административни  преписки“. Заповядайте, госпожо Дюкенеджиева. 

 

Точка 6. Доклади по административни преписки“. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо с вх. № НС-04-11\1 от 25.03.2021 г. от министъра на 

правосъдието госпожа Ахладова, с което се иска информация от 

Централната избирателна комисия за състава на коалициите, които 

имат повече от 4% от действителните гласове в Четиридесет и 

четвъртото народно събрание. Това са 2 коалиции – „БСП за 

България“, и Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и 

ВМРО“. От нас се иска съставът на коалициите, както и решенията 

на Централната избирателна комисия за  регистрацията. 

В моя папка има Проект на отговор до министъра на 

правосъдието, в което, както виждате, са описани коалициите, 

съставът и в третата колона – решението на ЦИК за съответната 

регистрация. Предлагам да бъде изпратен отговор на министъра на 

правосъдието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Господин Николов, заповядайте по точката. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Ще докладвам четири въпроса.  

Първо, с вх. № НС-06-104 от 25.03.2021 г. във вчерашна моя 

папка може да видите едно питане, което е пристигнало от община 

Враца. Питанията са две във връзка с Методическите указания за 
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СИК. В предходни години сме писали изрично, че два броя кабини 

се поставят за гласуване в секциите с над 500 гласоподаватели, а 

това не е изяснено в сегашните Методически указания. 

Второ, ако включените в списъка за гласуване с подвижни 

секционни избирателни кутии лица с увреждания – става дума за 

хора с трайни увреждания, бъдат поставени под задължителна 

карантина или изолация по Закона за здравето, следва ли да бъдат 

заличени от общинската администрация от избирателния списък от 

ПСИК за лица с увреждания? 

Отговорът, който съм подготвил, е до Община Враца – може 

да го видите във вчерашна моя папка. В интерес на истината трябва 

да отбележим, че във втория въпрос, и в двете решения, които касаят 

ПСИК с трайни увреждания и ПСИК-ове за карантинирани, изрично 

уточняваме, има изричен текст, който казва, че когато едно лице 

отговаря и на двете условия, разбира се, ще гласува в секция за 

карантинирани лица, така че изводът, който прави общинската 

администрация, не е правилен. 

По първия въпрос – относно броя на кабините, предлагам 

съгласно писмото да укажем следното: поставянето на два броя 

кабини за гласуване в секции с над 500 избиратели е по преценка на 

съответната общинска администрация. В Методическите указания за 

предстоящите избори този въпрос не е предвиден изрично поради 

наличието на машинно гласуване. Това е реалният мотив, мисля, че 

стана дума за това и в рамките на дебата. 

По втория въпрос – относно едно лице, което отговаря на 

двете възможности за гласуване в ПСИК: ако включени в 

избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия 

избиратели с трайни увреждания междувременно бъдат  поставени 

под задължителна карантина или изолация, същите могат да 

гласуват само в секция с подвижна избирателна кутия за поставени 

под задължителна карантина или изолация, при условие че са подали 

в срок до 31.03.2021 г. заявление – Приложение № 1 към Решение № 

2159. В този случай избирателят се включва в избирателния списък 



12 

на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, 

поставени под задължителна карантина или изолация и следва да 

бъде заличен от другия избирателен списък. (Уточнения.) 

Колеги, ние наистина по първия въпрос в първото изречение 

даваме възможност на общинската администрация по преценка, по 

целесъобразност да постави две кабини. Има всякакви секции – 

секции с 500 избиратели, на някои места има секции дори с 

1200 места, въпреки че таванът е 1000. Оттеглям второто изречение 

по първия въпрос, защото не следва да изясняваме мотивите за този 

запис в Методическите указания. В този вид поддържам писмото до 

общинска администрация Враца. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В процедурата по обсъждане – 

само да обърна внимание, че в писмото на Враца от общинската 

администрация питат следва ли да бъдат заличени в избирателния 

списък за ПСИК лица с увреждания, тъй като процедурата не била 

указана с решение на ЦИК и се предлага да се отговори, че следва да 

бъдат заличени от другия списък. 

Първо, не е ясно от кой списък ще бъдат заличени и второ, 

вижте по чл. 31, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 39, където 

се урежда заличаването, няма описана точно такава хипотеза, 

предвид обстоятелството, че за тези, които гласуват под карантина, 

тази норма е уредена адхок, в друг закон. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Трябва да го има в нашето решение. 

Ако го няма, не може да дадеш указания само на една община с 

писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Първо, съгласен съм с колегата 

Бояджийски, че другият списък – трябва да изясним кой е другият 

списък и вместо „другият списък“ да стане „списък за гласуване в 

секция с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни 
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увреждания“. Това е списъкът, от който трябва да бъде заличен 

избирателят, който междувременно е карантиниран. 

По другия въпрос – и в Решение № 2117, и в Решение № 2159 

– едното е за трайни увреждания и за карантинирани, изрично 

сочим, че ако един избирател едновременно отговаря на 

изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за 

гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за 

гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина 

или изолация, той гласува във втория вид секция. Това е посочено 

изрично, така че общинската администрация тук не е видяла трето 

изречение на т. 3. И на двете места е така. Мисля, че допълнително 

може да обогатим абзац трети, като там посочим, че същите могат да 

гласуват само в секция с подвижна избирателна кутия, ако са подали 

заявление – Приложение № 1, съгласно т. 3, изречение три на 

Решение № 2159. Това е втората добавка, която правя по повод 

изказването на колегата.  

Освен т. 3 към абзац трети от Решение № 2159, в която вече 

сме предвидили изрично разрешаване на казуса, поставен от 

общинската администрация, предлагам в абзац 4, в който 

изискването „заличаване на избирателя от списъка за избиратели с 

трайни увреждания“, където вече е вписан, да препратим към т. 25 

от същото решение, където се уреждат избирателните списъци и 

начинът, по който се вписва избирател, поставен под карантина, в 

избирателните списъци. Това е допълнителната добавка. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на писмото. 

Гласували 14 членове на ЦИК: За – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 3 

(Александър Андреев, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова). 

Госпожо Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, гласувах „против“, 

защото по принцип съм против този подход. Централната 

избирателна комисия трябва да приема решения и да дава 

методически указания по прилагането на Изборния кодекс, но ние се 

превърнахме в технически орган и в бюро „Справки“ по поясняване 

и даване на указания на хората и пояснения по наши решения. Няма 

лошо в това, ако имахме достатъчно време.  

Ако направим една статистика, ще излезе, че ние за пет 

минути приемаме решенията и след това за всеки въпрос, поставен 

пред Централната избирателна комисия, отделяме по 20 минути – 

разсъждаваме какви пояснения даваме и какво сме искали да кажем 

с нашите решения. 

Централната избирателна комисия трябва да промени своя 

метод на работа и да обърне този подход, за да може да не се налага 

да се пишат пояснения по прилагането на нашите решения. 

И още нещо, организационно-техническата подготовка, а 

поставянето на кабините е част от тази организационна работа, е на 

органите на изпълнителната власт и на техните администрации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам втория въпрос с 

вх. № НС-22-11-08 от 25.03.2021 г. Госпожа Валентина Узунова, 

която се е идентифицирала като председател на Националната 

мрежа за граждански контрол, в писмо с вчерашна дата, казва, че 

трябва спешно да се разгледа въпросът с реалното подсигуряване на 

възможност за гласуване на лица, пребиваващи в периода 25 март 

2021 г. – 4 април 2021 г, тоест прибиращи се по-скоро в този период 

от Египет и други африкански държави. Според нашите изчисления 

само за туристи, идващи от Египет с чартър, кацащ в София, ще са 

необходими множество подвижни секции. В началото на писмото 

обаче тя моли да разгледаме този въпрос спешно съвместно с 

Министерството на здравеопазването. Има срок, в рамките на който 

лица, пристигащи от тези държави, се поставят под карантина. 
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Предлагам да изпратим по компетентност този въпрос към 

министъра на здравеопазването, за което съм подготвил писмо: 

„Изпращам Ви по компетентност писмо, получено на електронната 

поща на Централната избирателна комисия с искане за намаляване 

продължителността на задължителната карантина на българските 

граждани,  прибиращи се в България от Египет и други африкански 

държави, където са пребивавали с цел туризъм“. Това ми е 

предложението по конкретния казус. Разбира се, писмото трябва да 

бъде с копие до гражданката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на писмото. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски и Силва Стойчева); против – 

4 (Александър Андреев, Катя Иванова, Кристина Стефанова и 

Силва Дюкенджиева) 

Останалите колеги са извън залата. 

Колега Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, кратък отрицателен 

вот. Считам, че Централната избирателна комисия не е компетентна 

да се произнася по въпросите, поставени от госпожа Валентина 

Узунова. Като представляваща Национална мрежа за граждански 

контрол, същата би следвало да знае кой е компетентният орган във 

връзка с въвеждането на противоепидемични мерки с оглед COVID-

19 и да сезира директно министъра на здравеопазването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад 

имате  ли, господин Николов? 

Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, може да видите в моя папка от вчерашния 

ден писмо НС-15-229 от 25.03.2021 г. от Районна избирателна 

комисия – Шумен. При преглеждането на Методическите указания 

за СИК тя е забелязала, че ние изискваме в Районната избирателна 
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комисия като преносители на изборните книжа да се явят 

председател, заместник-председател и секретар. Цитира се нормата 

на чл. 285, ал. 1 от Изборния кодекс, който е с малко по-различно 

съдържание. Предлагам писмо, което може да видите в моя днешна 

папка със следното съдържание: Уважаеми колеги, уведомяваме ви, 

че съгласно Методическите указания за СИК преносители на 

изборни книжа в РИК са председател, заместник-председател и 

секретар, което е в съответствие с чл. 285, ал. от Изборния кодекс, 

тъй като и заместник-председателят е член на СИК. В случай че 

някой от ръководството не може да отиде в РИК, следва да бъде 

заменен от друг член – предложен от партия или коалиция, различна 

от предложените останали двама преносители“. Това ми е 

предложението до РИК – Шумен. Между другото, вчера на 

обучението беше зададен същият въпрос. (Уточнения встрани от 

микрофоните.) 

Колеги, оттеглям отговора и предлагам материала, както е 

предложен, да е за сведение. Мисля, че в рамките на дебата 

пояснихме, че няма никакво противоречие, доколкото и заместник-

председателят, разбира се, е член на секционната избирателна 

комисия. Иначе не може да бъде. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Николов. 

Имате ли друг доклад в тази точка? 

Колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпил въпрос 

от Деветнадесети изборен район – Русенски, с вх. № НС-15-228 

от 25.03.2021 г. относно постъпили в Районната избирателна 

комисия запитвания от членове на секционни избирателни комисии 

затова, че повечето училища не издават ученически книжки на 

хартия, поради което учениците над 18 години не могат да 

представят заверена ученическа книжка, за да гласуват. От около три 

години тези данни са електронни, посочили са чл. 298 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 
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Колеги, този въпрос е уреден и в Методическите указания по 

прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии, 

но независимо от това аз предлагам да отговорим на колегите от 

РИК – 19, Русенски, че учениците, навършили 18 години, могат да 

гласуват с лична карта и издадено от съответното учебно заведение 

уверение, удостоверяващо това обстоятелство за учебната 2020 – 

2021 г. в секция по избор в населеното място, където се обучават. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Стойчева, трябва да допълним, че е различно от населеното място по 

постоянен адрес. В противен случай, те не могат да гласуват с 

уверение и лична карта. 

Колеги, има ли други предложения? Няма. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева и Силвия Стойчева); против – няма. 

Друг доклад имате ли в тази точка? Нямате. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-00-342 от 24.03.2021 г. Писмото е от „Информационно 

обслужване“ АД и е във връзка с изпълнение на Договор № 6 между 

Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване“ 

АД с предмет: предоставяне на услуги по актуализиране на 

съдържанието на официалната интернет страница на ЦИК.  

С писмото ни изпращат приемо-предавателен протокол за 

приемане на изпълнените дейности по чл. 1 от Договора за периода 

от 24.12.2020 г. до 23.03.2021 г. Изготвено е становище от 

администрацията с вх. № ЦИК-09-99 от 24 март 2021 г. Съгласно 

договора Централната избирателна комисия заплаща 

възнаграждение на тримесечие след представяне на приемо-

предавателен протокол за приемане на работата и фактура. 
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Предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

изпълнението на дейностите по чл. 1 от Договора за периода 

24.12. 2020 г. – 23.03.2021 г., да се подпише приемо-предавателния 

протокол и да се извърши плащането след представяне на фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1 

(Севинч Солакова) 

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

00-356 от 25.03.2021 г. Писмото е от „Информационно обслужване“ 

АД и с него ни изпращат списъка на експертите от дружеството, 

които ще участват в демонстрацията на софтуерната система за 

компютърна обработка на резултатите от изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. Припомням, че тази демонстрация 

ще бъде днес. Докладвам това писмо за сведение. 

Следващото  писмо е с вх. № НС-22-1019 от 25.03.2021 г. 

Писмото е от кмета на Район – Кремиковци, и в него тя поставя два 

въпроса. Първият е аналогичен на този, който колегата Николов 

докладва – дали е задължително в изборното помещение да се 

постави повече от една кабина за гласуване. Вторият е във връзка с 

машинното гласуване и се интересува каква е дължината на 

удължителя, чрез който ще се включва машината.  

Подготвил съм писмо до госпожа Д., което може да         

видите в моя папка, с което я уведомяваме, че няма изрично 

изискване за поставяне на втора кабина за гласуване в изборното 

помещение. Втора кабина се поставя по целесъобразност. Относно 

дължината на електрическия кабел я уведомяваме, че той е десет 

метра. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч 

Солакова) 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, последният доклад в тази точка е 

писмо с вх. № НС-15-236 от 25.03.2021 г. Писмото е от РИК  – 20, и 

с него ни изпращат информация за актуалния състав на Двадесети 

изборен район – Силистренски, след направените промени с 

Решение № 2219-НС, Решение № 2237-НС и Решение № 2290-НС. 

Докладвам това писмо за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Имате ли друг доклад в тази точка? Нямате. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, две писма за сведение: писмо с 

вх. № НС-09-27 и НС-09-28. Това са постановления за назначаване 

на експертизи от старши експерт Г. С. по две дела.                 

Докладвам ви ги анблок за сведение. Вярвам, че нямате нищо 

против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към 

точка 6а. Машинно гласуване. Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 6а. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, току-що ми беше 

разпределено писмо с вх. № ЦИК-06-6-164 от 26.03.2021 г. Писмото 

е от „Сиела Норма“ АД и е в отговор на наше писмо, с което им 

указахме да предадат 31 машини на всички районни избирателни 

комисии. Те молят спешно да осигурим разрешение от 

Министерството на вътрешните работи да изнесат обучителните 

машини за всяка РИК. 
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Предлагам да изпратим писмо до главния секретар на 

Министерството на вътрешните работи, в което да му кажем, че във 

връзка с протоколното решение на Централната избирателна 

комисия ги молим да разрешат „Сиела Норма“ АД да изнесат 

31 машини, които ще бъдат предоставени на всяка Районна 

избирателна комисия. (Уточнения встрани от микрофоните.) 

Колеги, предлагам да оттегля тази преписка, да я обсъдим 

работно. 

Искам да ви докладвам писмо с вх. № НС-23-101 от 

25.03. 2021 г. Писмото е от Пламен Анастасов, който е председател 

на СИК и е относно подготвеното от „Сиела Норма“ АД 

ръководство за членове на секционните избирателни комисии – това, 

за което вчера стана дума, което е 77 страници. Пламен Анастасов 

подава един сигнал и поставя въпрос. Сигналът е свързан с надписа, 

който се отпечатва на контролната разписка, когато избирателят не е 

посочил преференция за кандидат. В неговото писмо е показана 

разпечатка. На разписката се отпечатва „не е направен избор“. 

Практиката му от изборите за Европейски парламент е, че при така 

изписан текст избирателите се притесняват, че нещо не е наред и 

членовете на СИК трябва да ги успокояват. Според него по този 

начин се разкрива и част от вота на избирателя, че не е избрал 

преференция. 

Вторият му въпрос е свързан с инструкцията в т. 6.6, а 

именно отказ от извършване на гласуване. Според него не са 

обяснени действията на СИК между фигура № 28 и фигура № 31. 

Моли за по-подробно обяснение. След като се запознах с писмото му 

и с ръководството, считам, че в ръководството не са обяснени 

действията на секционните избирателни комисии в тази ситуация.  

Предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, което 

съм подготвил със следното съдържание: приложено изпращаме 

съответното писмо с поставен въпрос относно т. 6.6. и указваме, че 

следва да се направят указания за действията на СИК при отказ от 
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извършване на гласуването и да ги предоставят на Централната 

избирателна комисия за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по  гласуване на предложеното писмо.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Искам да кажа, че Общественият 

съвет разполагаше с много време. Направи сто проби и не забеляза 

тази подробност. Аз не съм прекарал и половин час с една машина, 

сигурно бих обърнал внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

гласуваме. Молбата  ми е да не си взимаме думата.  

Благодаря, господин Димитров, за Вашето изказване, но поне 

изчакайте да приключим и да бъде отчетен гласът. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Имате ли друг доклад в тази точка? Нямате. 

Преминаваме към точка седма: Доклади относно 

организацията и провеждането на изборите извън страната. 

Заповядайте, господин Ивков. 

 

Точка 7. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, преписката е с вх. № НС-22-53 – 

отново писмо от господин О., в което, след последния отговор, в 

който му казахме, че Централната избирателна комисия е разгледала 

въпроса и не е постигнала мнозинство за образуване на секция в 

Розенхайм, ни обяснява много правилно, че ние сме органът, а не 

Министерството на външните работи – ние не сме му казвали, че е 

Външно. Накрая завършва, че в тази връзка иска да ни помоли да му 

предоставим мотивирано предложение за градовете Аполда и Йена, 

които не му дават мира, че са на 16 и 5 км., пък има и в двете секции, 
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а пък в Розенхайм – няма. Вие знаете, аз считам, че има резон в 

писмото му, но да напомня, че то дойде, след като ние вече бяхме 

обявили секциите. Мисля, че на този етап тази кореспонденция вече 

трябва да приключи и този път ви го докладвам за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Господин Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, писмо с 

вх. № НС-107 от 26.03.2021 г. от И. С. Касае се за секция                       

във Фюрт, Германия. Оплаква се, че в секция Фюрт не са били взети 

под внимание предложенията на местната общност, а местата в СИК 

са били попълнени само с партийни предложения. Съобщава, че по 

тази причина според него ще има големи проблеми при гласуването 

във Фюрт. Мястото, в което ще се гласува, също било уговорено от 

тези доброволци и според него би имало проблем. Казва, че се 

надява да преразгледаме Решение № 2277-НС от  22.03.2021 г. и да 

одобрим представените ни от Министерството на външните работи 

кандидати за членове на СИК, които, както разбирам, са от 

българската общност. Тъй като в тази връзка и вчера имаше подобни 

сигнали и искания от политически партии за увеличаване на квотите, 

предлагам да го оставим за общ доклад, след като се направи 

проверка от Комисията. 

Следващото писмо е от Майорка – сигнал, по отношение на 

Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г., писмо с вх. № НС-23-108 от 

26.03.2021 г. Това е от Асоциация на българите в Майорка по  повод 

решението ни за състава на СИК – Палма де Майорка. Отново 

предлагам да се мине общо, заедно с останалите писма в тази връзка. 

Другите неща, които имам да ви докладвам от чужбина, са за 

град Шефилд – пише ни инж. А. Пита как може да се гласува в           

друга секция, а не в тази, която е обявена на сайта.  

Предлагам да го насочим към „Въпроси и отговори“. Това е 

сигнал с вх. № НС-22-11-23 от 25.03.2021 г.  

Подобно е запитването и в сигнал с вх. № НС-22-1018 от 

25.03.2021 г. – също да го насочим към „Въпроси и отговори“; НС-
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22-11-32 от 26.03.2021 г. на Елена Узунова – също да го насочим към 

„Въпроси и отговори“. Бих искал да предложа по-обстоен отговор и 

на тримата, но времето ни е достатъчно малко, за да ви предложа да 

отговаряме с „Въпроси и отговори“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Господин Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, докладвам две писма за 

сведение: едното е с вх. № НС-22-323 от 25.03.2021 г. от госпожа Т. 

Вече сме обсъждали подробно поставените от нея                   

въпроси. Тя продължава да твърди, че не е получила отговор на 

въпроса за следващите избори – дали ще бъде включена в списъка за 

гласуване в съответната държава. Докладвам го за сведение. 

Докладвам също за сведение писмо от И. Г.,                    

изтеглила списъка на заличените лица за гласуване в секция. 

Установила, че по нейни сметки поне петима били починали, пък не 

били заличени и предлага да ни изпрати техните имена, за да си 

актуализираме списъка. Предлагам ви го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, само още един доклад, който 

казва, че ги водим към чужбина. С наш вх. № НС-22-1105 Ц.            

С. се представя и ни пита дали е възможно да проверим и да ѝ 

потвърдим заявлението за гласуване в чужбина „и отписването ми от 

избирателните списъци в България“.  

Възможно е за първото, имам отговор и на второто, но да 

тръгнем сега да потвърждаваме и потвърдените заявления, където на 
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няколко места сме казали къде се намират и че всеки гражданин 

може да си ги провери, аз считам за излишно. Предлагам го за 

сведение. Ако има друго, знам какъв отговор да дам, но сега го 

предлагам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има  ли друго 

предложение? Няма. Остава за сведение. 

Господин Ивков, имате ли друг доклад? Нямате. 

Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-

22-1029 от 23.03.2021 г. от госпожа Ж. Х., която ни пита            

следното: „Имам въпрос по  отношение на идващите от България 

членове на избирателната комисия в Германия – град Аугсбург. 

Актуалните пандемични мерки на федерално, така и на комунално 

ниво изискват от идващите от България да си направят регистрация 

в съответната здравна служба, негативен PCR тест и 10-дневна 

карантина. Ще бъдат ли спазени тези изисквания на немските 

власти, така че на 4 април 2021 г. сигурността и здравето на всички 

избиратели да бъдат гарантирани? В противене случай, ако не бъдат 

изпълнени горепосочените мерки от съответния член на комисията, 

кой ще носи отговорност пред съответните власти – полиция и 

здравни служби?“ Този въпрос мисля, че беше коментиран с 

представителите на Министерството на външните работи. 

Доколкото разбрах, те казаха, че са водили предварителни разговори 

за отпадане на десетдневната карантина. Моето предложение е да го 

препратим по компетентност на Министерството на външните 

работи и те да съобразят как ще процедират. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги,  

процедура  по гласуване препращането към Министерството на 

външните работи. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав  



25 

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Господин председател, благодаря. 

Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-203/3 от 25.03.2021 г., 

като това е писмо от работна група „Избори“. Приложено ни е 

изпратена грама от Генералното консулство на Република България 

във  Франкфурт на Майн. Биха искали да ни информират, че по 

отношение на казуса със сградата в град Касел, където трябваше да 

се открие избирателна секция, посолството на България е 

предложило на  германската страна ново помещение за провеждане 

на изборите в града, като се очаква становището на Федералното 

министерство  на външните работи на Германия. 

Във връзка с въпроса, засягащ избирателната секция в град 

Дюселдорф, е дадено указание на дипломатическата ни мисия във 

Франкфурт на Майн да търси резервен вариант на помещение, в 

случай че общината в град Дюселдорф затвори първоначалната 

сграда. Приложена е грамата. 

Колеги, този доклад не мога да го докладвам за друго освен 

за сведение. Благодаря на Министерството на външните работи, че 

ни е информирало за процесите по смяна на сградите, но считам, че 

в един момент трябва да получим вече окончателна информация. 

Може би към момента е невъзможно, но ако се наложи, да се 

предприемат някакви действия. 

Както стана на въпрос на координационната среща с 

вицепремиера, който е отговорен за произвеждането на изборите, и с 

представителите на Министерството на външните работи във връзка 

с поставени от тях въпроси, преписката, която трябва да ви 

докладвам във връзка със срещата и поставените въпроси, е НС-04-

01-209 от 25.03.2021 г. Разпределен е първоначално на госпожа 

Бойкинова, не знам защо после е преразпределена на мен. В тази 

преписка са поставени въпроси във връзка с вечерните часове, като 

Министерството на външните работи обръща внимание, че в някои 
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държави, в които е предвидено разкриването на избирателни секции 

за гласуване на изборите за народни представители на 4 април 

2021 г., е наложен вечерен час във връзка с ограничаването на 

пандемията от COVID-19. Това ще направи невъзможно 

придвижването на членовете на СИК, както и на гражданите, 

желаещи да гласуват по определения за край на изборния  ден час. 

Във връзка с горното предлагат да се обсъди възможността за 

определяне  на край на изборния ден в посочените държави, както 

следва: Кувейт до 18,00 ч. местно време; Република Южна Африка – 

18,00 ч. местно време; Мароко – 18,00 ч. местно време; федерален 

щат Сао Пауло, Бразилия – 16,00 ч. местно време, като отделно се 

поставя обективна информация, че за Италия, Нидерландия и 

Република Кипър е поискано разрешение за изключение от вечерния 

час за членовете на Централната избирателна комисия, като в случай 

на отказ ще ни информират своевременно. В допълнение, с оглед 

безпрепятствено придвижване на членовете на СИК след края на 

изборния ден, молят с приоритет да бъдат обработени протоколите 

на държавите, както са посочени в писмото, като се сочи, че горните 

предложения са актуални към 14,00 ч. на 25 април 2021 г., като се 

сочи, че при промяна ще информират своевременно. 

С оглед и обсъжданията, които направихме в работна група, и 

въпросите, които бяха обсъдени с представителите на 

Министерството на външните работи на различните работни срещи, 

аз предлагам, тъй като те самите посочват, че тази информация е 

актуална към 14,00 ч. и в крайна сметка се касае за едни динамични 

мерки с оглед изричното посочване за актуално, се предполага, че 

може би ще има динамика, развитие и промяна на тези часове. 

Предлагам ви да организираме една среща по тези въпроси, която 

обаче да е в следващата седмица, с представителите на 

Министерството на външните работи, така че да бъдем адекватни с 

оглед, ако взимаме някакви нарочни решения и по-близо до 

изборния ден. Предлагам тази среща да бъде, ако се наложи и 

няколко срещи да са, но предлагам засега да бъде във вторник с 
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оглед това, че в сряда предстои координационната среща, ако не 

възразява господин Андреев с оглед това, че той организира 

работата на Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не възразявам. 

Ще поканим представителите на Министерството на външните 

работи да се срещнем във вторник, за да обсъдим всичките тези 

въпроси, както и други въпроси, ако възникнат такива. 

Няма да го гласуваме. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам, колеги. С вх. № НС-

04-01-219 от 26.03.2021 г. в Централната избирателна комисия е 

препратена от работна група  „Избори“ паметна бележка от Георги 

Кунин, главен специалист в дирекция „Двустранно европейско 

сътрудничество“. Предмет на тази паметна бележка е телефонен 

разговор, проведен между постоянният секретар господин Иван 

Кондов и извънредния и пълномощен посланик на Федерална 

Република Германия в България – господин Кристофър Айнхорн.  

Колеги, запознах се с паметната бележка и кратко ще ви 

докладвам. Предлагам ви да се запознаете и вие. Видно от тази 

паметна бележка, която е имала за предмет предстоящите избори за 

народни представители и в частност произвеждането им на 

територията на Федерална република Германия, постоянният 

секретар е подчертал, че посредством съдействието на генералните 

консулства на страната ни в Мюнхен и Франкфурт на Майн, 

федералните провинции Хесен и Бавария, вече са дали съгласие 

българските служители да не бъдат поставяни в карантина поради 

изпълнението на служебни задължения и наличието на 

дипломатически паспорти, на първо място. 

На второ място, колеги, обръщам внимание, че германската 

държава има федерална структура и разпоредбите на национално 

ниво могат да бъдат прилагани в законодателството на отделните 

федерални провинции в адаптиран вид съгласно местните 

особености. Германският посланик е препоръчал да се следят 

разпоредбите на отделните федерални провинции, където има 
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изборни секции и ще бъдат командировани служители относно 

влизане на тяхна територия, като в процес на разясняване на 

законодателствата на отделните провинции, могат да бъдат 

включени също така и почетните консули на страната ни в 

Германия. 

На трето място, обръщам внимание, че на 19 март 2021 г. 

Федералното правителство е взело решение в сила от 20 март тази 

година да обяви територията на Република България за „област с 

висока честота на заболяване от корона вирус“, при което всеки 

пътуващ от страната ни трябва да представи доказателство, че няма 

инфекция от COVID-19 при влизане в Германия, като на 22 март 

2021 г. се е провела конференция между канцлера Меркел и 

министър-председателите на 16-те федерални провинции, което 

може да доведе до нови законодателни промени, което още веднъж 

показва, че ситуациите в приемащите държави и в частност 

Германия са динамични с оглед епидемията. Аз лично считам, че не 

следва по отделните случаи да взимаме принципно решение с оглед 

тази динамика. 

Не на последно място, се посочва, че българската страна е 

изтъкнала, че ще спазва стриктно разпоредбите в Германия по време 

на провеждане на изборите като за всяка изборна секция е изготвен и 

план със санитарни изисквания. 

Предвид тази информация предлагам на работната среща, 

около която се обединихме, да се обсъдят и въпросите и да ни 

представят информация дали в приемащите държави има някаква 

промяна, която ще наложи, Централната избирателна комисия в 

рамките на своята компетентност да вземе някакви решения.  

Господин Андреев, имам и други доклади, но ще моля в 

следобедната част да докладвам отново. Това е засега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, с това ще прекъснем заседанието, тъй като предстои срещата 

с колегите от „Информационно обслужване“ АД с оглед 

визуализиране и презентиране на елементите от договора, които 
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трябва да бъдат обсъдени, след което е тристранната среща, заедно 

със „Сиела Норма“ АД, поради което заседанието ще продължи от 

15,00 ч. 

Преди да прекъснем срещата, колегата Солакова за спешен 

доклад. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

изтичането на срока на 27 март 2021 г. за подаване на заявления във 

връзка с неточности в избирателните списъци, както и в случаите, 

когато е налице условието по чл. 258, ал. 5 – предложение, първо да 

се регистрира друг кандидат от партии и коалиции, предлагам да 

изпратим писмо до всички кметове на общини с копие до РИК да 

осигурят дежурство до 17,30 ч. на 27 март тази година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 

Процедура по гласуване изпращане на писмото. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

С това прекъсваме сутрешната част на заседанието. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

В докладите стигнахме до точка 7а.  

Господин Николов, заповядайте. 

 



30 

Точка 7а. Проект за решение за поправка на техническа 

грешка в Решение № 2220-НС.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател. 

В моя папка за днешното заседание можете да видите с 

№ 4804 предложение за поправка на техническа грешка в Решение 

№ 2220-НС.  

Към Решението за опаковане има две приложения – 

приложение № 1, които са във връзка с дефекти в торбата или 

развързана торба. Разбира се, техническата грешка се състои в 

сигнатурата. В първото приложение имаме „Плик № 1“ и „Плик 

№ 2“ като е отбелязано „ЕП“ и за двата плика. Във второто имаме 

само „Плик № 2“, като е отбелязано съответно „ЕП“ също вместо 

„НС“. 

Предложението за поправка на техническа грешка е 

съответно думите вместо „Плик № 1-ЕП“ и „Плик № 2-ЕП“ да се 

четат „Плик № 1-НС“ и „Плик № 2-НС“.  Съответно в Приложение 

№ 2 думите вместо „Плик № 2-ЕП“ да се четат „Плик № 2-НС“. 

Предложението също съгласно това решение е да се утвърдят 

Приложение № 1 и Приложение № 2 съгласно настоящото решение. 

Съответно те следва да бъдат публикувани в актуализирания им и 

изменен вид, бих казал, след поправката на техническата грешка 

като приложение към самото решение. Предстои общинските 

администрации да изтеглят фактически тези приложения, за да ги 

раздадат съответно на комисиите по чл. 287. Това е предложението 

за поправка на техническа грешка.  

Имам и свързан доклад – ако мога, да го кажа сега. 

От директор на дирекция „ХД и ГРАО“ – Община Своге, с 

вх. № НС-06-106 от 26 март 2021 г. ни обръщат внимание, че в 

Приложение № 2 на същото Решение № 2220-НС не е удачно да се 

приложи, а трябва да се приложи изборната книга № 85, която е за 

приемане на материали от комисията, назначена от кмета по чл. 287, 

ал. 7, от една страна, и от тримата представители на секционната 

избирателна комисия.  
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Всъщност колегите от общинската администрация в Своге не 

са прави, защото изборната книга № 85 касае нормална ситуация, 

докато Приложение № 1 и Приложение № 2 касае извънредни 

ситуации от типа, както вече казах, на разкъсана торба – как се 

процедира в този случай, това беше Приложение № 2, а Приложение 

№ 1 касае някакво несъответствие или по-скоро липси в изборните 

книжа. Това ми е предложението. Докладвам писмото от Своге за 

сведение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на проекта за поправка на техническата 

грешка и в двете приложения. 

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 2309-НС. 

Колеги, връщаме точка 5. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

 

Точка 5. Медийни пакети. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

одобрение договор с вх. № НС-24-225 от 26 март 2021 г., сключен 

между независимия кандидат Пламен Владимиров Масариев и 

Телевизия „Евроком” на стойност 2640 лв. с ДДС. В предмета на 

договора са включени излъчването на определен брой предизборни 

30-секундни спотове, както и участия в предаване. Моля за 

протоколно решение за одобряването на договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване одобряването на договора. 

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 
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Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Друг доклад в тази точка имате ли? 

КАТЯ ИВАНОВА: Не, засега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Минаваме към точка 8. 

 

Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви сигнал от СЕМ, вх. № НС-

20-98 от 25 март 2021 г. Може да го видите във вчерашна моя папка. 

Сигналът от Съвета за електронни медии е за нарушение на чл. 183, 

ал. 2 от Изборния кодекс. Това, което е съществено тук, е, че в 

предаването „Лице в лице” на БТВ на 24 март 2021 г. е излъчено 

интервю с господин Атанас Атанасов от 17,22 ч. до 17,59 ч., който е 

кандидат за народен представител.  

Сигналът, както казах, можете да го видите в моя вчерашна 

папка, а и самият диск, който е прибавен към сигнала. В сигнала се 

твърди, че е отправен призив и посочване на номер на интегрална 

бюлетина, без в интервюто да има информация, че купуването и 

продаването на гласове е престъпление. Припомням, че съставът на 

чл. 183, ал. 2 изисква във всеки агитационен материал да съдържа 

информация, че купуването и продаването на гласове е 

престъпление, като информацията трябва да заема 10% от лицевата 

площ на агитационния материал и да е разположена в едно особено 

поле. В аудиовизуални материали тази информация се съдържа като 

недвусмислено и разбираемо послание.  

Действително при преглед на записа, който ни е изпратен от 

Съвета за електронни медии, накрая вече, както казах – до 17,59 ч., 

ако искате, вижте само тази част – накрая може би в последните 

секунди на интервюто това, което е на различна тема, става дума за 

актуални политически събития се споменава двукратно номер еди-
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кой си от страна на интервюирания: номер еди си кой, номер еди си 

кой.  

При това положение обаче аз лично считам, че не е налице 

съставът на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс. И се аргументирам със 

следните три мотива. На първо място, така както е направен 

призивът – липсва призив по-скоро, защото се казва номер еди си 

кой, номер еди си кой. Няма призив от типа: „Гласувайте с бюлетина 

номер еди кой” или поне думата „бюлетина” не се споменава. За да 

имаме агитационен материал по смисъла на Изборния кодекс 

съответно следва да имаме недвусмислен призив за гласуване в 

полза на съответната партия или коалиция. Просто споменава се 

един номер двукратно. 

На второ място – нещо, което е по-съществено, мисля, че 

Централната избирателна комисия вече има практика в този смисъл. 

Подобни интервюта, и то отпреди няколко дни, в това число имахме 

казус, подобни интервюта, които са в рамките на телевизионни 

предавания в различни формати, в рамките на предизборната 

кампания, нямат стойност на агитационен материал, доколкото в 

този смисъл има и съдебна практика. Цитирам Решение от 

2 декември 2020 г. на Софийския районен съд, от една страна. От 

друга страна цитирам и Решение № 12947 от 2 октомври на 

Върховния административен съд. Аз лично съм подкрепял подобно 

становище, включително и преди няколко дни и считам, че такъв тип 

предавания няма как да осъществяват състава на агитационен 

материал. 

Освен това наистина в изречение второ на чл. 183, ал. 2 се 

говори за аудио-визуален материал, но под термин, на трето място, 

„аудио-визуален материал” трябва да се разбират преди всичко 

клипове, предизборни клипове в платена или друга форма, в които, 

разбира се, се съдържа и такъв недвусмислен принцип. 

Не на последно място, съобразно и практиката на съда следва 

да имаме наистина, за да се приеме, че състав на административно 
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нарушение е осъществен, трябва да имаме много добре описани и 

ясни обстоятелства. 

И отново да се върна на първия аргумент в тази връзка. Няма 

как да опишем, че имаме агитационен материал в класическия 

смисъл, при условие че тук не се съдържа послание: „Гласувайте с 

бюлетина…” или думата „бюлетина” въобще я няма. В този смисъл 

предлагам решение за неустановяване на нарушение, което да бъде 

отразено в регистъра на сигналите, така както е реда. Предлагам 

протоколна форма на решение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада на господин Николов. 

Има ли изказвания? Има ли предложения? Ако няма, 

подлагам на гласуване предложението на господин Николов да не се 

установява нарушение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,), против 

– 3 (Александър Андреев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова). 

Друг доклад имате ли в тази точка? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпила по електронната поща – вече 

дойде и в оригинал, жалба с вх. № НС-15-235 от 25 март 2021 г. 

Жалбата е срещу решение на РИК № 13 – Пазарджишки, от госпожа 

Златка Петрова Цвеева-Анчева – кандидат за народен представител 

от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“, срещу решение на РИК 

№ 157-НС от 23 март 2021 г. 

Подготвил съм проект на решение, който се намира в моя 

папка за днешното заседание – можете да го видите, с № 4801, там 

също е качена и преписката с № НС-15-235, както казах. 
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Към жалбата са приложени решение № 157-НС от 23 март 

2021 г. на РИК № 13 – Пазарджишки, протокол № 19-НС от същата 

дата и първоначалната жалба, която според мен е била сигнал, с 

вх. № 6-ЖС от 23 март 2021 г. от „Биовет“ АД – Пещера, 

представлявано от Ангел Иванов, заедно с писмени доказателства 

към нея. 

Решение, което се оспорва, РИК № 13 – Пазарджишки, е 

приела за основателна подадената жалба от А. Ж. И.                              

и е установила нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, а 

именно забраната за използването на агитационни материали, които 

застрашават частната собственост, както и накърняване на добрите 

нрави, и на основание чл. 496, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс е 

възложила на председателя си да състави и подпише акт за 

установяване на нарушението.  

На основание чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс е възложила 

на кмета на община Пещера, със съдействието на органите на МВР, 

да предприеме необходимите действия за премахване на 

агитационния материал, поставен и разпространен в нарушение на 

Изборния кодекс. 

Жалбоподателят обжалва това решение със следните мотиви, 

като казва, че решението е недопустимо и постановено извън 

компетенциите на РИК № 13 – Пазарджишки. Също така е 

неправилно, тъй като посочената фактическа обстановка не отговаря 

на истината, необосновано и незаконосъобразно, тъй като мястото на 

публикуване на агитационния материал е единствено социалната 

мрежа „Фейсбук“. 

В жалбата се иска постановяване на решение, с което да се 

обезсили като недопустимо решение № 157-НС на РИК № 13 – 

Пазарджишки, тъй като постановено извън компетенциите на 

комисията или евентуално да бъде отменено като незаконосъобразно 

и необосновано поради допуснати процесуални нарушения и 

неправилно приложение на материалния закон. 
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Централната избирателна комисия намира, че жалбата е 

недопустима, тъй като решение № 157-НС е издадено в изпълнение 

на разпоредбите на чл. 496, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 498 от 

Изборния кодекс и представлява част от процедурата по налагане на 

административно наказание на лицата, извършили нарушение в хода 

на изборния процес, в конкретния случай нарушение по чл. 183, ал. 4 

от Изборния кодекс. 

По своята правна същност оспореното решение съставлява 

акт, поставящ начало на административнонаказателно производство. 

По отношение на установяването на административно нарушение 

чл. 498 от Изборния кодекс изрично препраща към Закона за 

административните нарушения и наказания, съгласно който на 

обжалване подлежи крайният акт – евентуално издаденото 

наказателно постановление, с което за установеното 

административно нарушение се налага съответно административно 

наказание. 

Жалбоподателят разполага с признатата от закона правна 

възможност да възрази при съставянето на акта за установяване на 

административно нарушение от председателя на РИК № 13 – 

Пазарджишки, както и да направи писмени възражения по него в 

тридневен срок от подписването му, което той е сторил, видно от 

постъпилия в Централната избирателна комисия Акт за 

установяване на административно нарушение № 1-25 от 25 март 

2021 г. Тук само ще вметна, че актът е дошъл при нас както по 

електронната поща, така вече и в оригинал с № НС-15-233 от 26 

март 2021 г. – оригиналът на този акт вече е при нас. Възраженията, 

посочени в акта, ще бъдат взети предвид от председателя на 

Централната избирателна комисия при съобразяване на 

изискванията на чл. 52, ал. 4 от Закона за административните 

нарушения и наказания във връзка с правомощията му по чл. 496, 

ал. 3 от Изборния кодекс. 

Предвид изложеното и на посочените правни основания 

Централната избирателна комисия реши: 
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Оставя без разглеждане жалбата на Златка Петрова Цвеева-

Анчева – кандидат за народен представител от коалиция „Изправи 

се! Мутри вън!“, срещу решение № 157-НС от 23 март 2021 г. на 

РИК № 13 – Пазарджишки и връща административната преписка на 

РИК № 13 – Пазарджишки. 

Това е, колеги, моето предложение за решение по този казус. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен обжалваното решение може 

да бъде оставено без разглеждане в частта, в която е възложено на 

председателя да състави акт, на базата на мотивите, предложени в 

проекта за решение на колегата Арнаудов. Спорно е дали е началото 

на административното производство точно това решение, но да 

речем, че е така, оставям го настрана. 

Но по отношение на диспозитива в обжалваното решение, с 

което се възлага на кмета на община Пещера да предприеме 

необходимите действия за премахване на агитационните материали 

ние следва да разгледаме по същество жалбата и да вземем решение. 

При това положение аз считам, че ние следва да се произнесем 

частично по същество и частично да я оставим без разглеждане. 

Вярвам, че с мен ще се съгласи и докладчикът. Ако не, няма да 

подкрепя решението му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест Вие 

правите предложение да бъде разгледано по същество. (Реплики.) 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Никъде не е казано Фейсбук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Пише. 

Материалът е единствено в социалната мрежа „Фейсбук”. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: В доклада гледам, че има по чл. 186, ал. 1 

– искане, в тази му част. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Колега Ивков, поддържате ли предложението си? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако материалите са във Фейсбук, то 

въпросната РИК е следвало да следва установената от Централната 
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избирателна комисия практика и да остава без разглеждане, а не да 

възлага на кмета да изземва материали от Фейсбук. 

Аз не само че го поддържам, ами апелирам ние да върнем за 

ново разглеждане на РИК в това отношение. А в останалата част съм 

абсолютно съгласен с докладчика, че следва да бъде оставена без 

разглеждане, тъй като тези решения не подлежат на обжалване. Те 

не са административен акт. Но в другата част – или да върнем със 

задължителни указания, или да разгледаме по същество жалбата, и 

да се произнесем. Ние го дължим просто, не да правя предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вие правите 

предложение, а дали го дължим или не – преценката е на Комисията 

при гласуването. Добре. 

Заповядайте, господин Бояджийски. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Исках да обсъдим въпроса с това 

– материалите са публикувани във Фейсбук, нали така? 

РЕПЛИКА: Да. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако са публикувани във Фейсбук, 

мислех за § 1, т. 15 – медийна услуга. Не са медийна услуга 

социалните мрежи „Фейсбук”, „Туитър” и други подобни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Сега, за да съм докрай ясен, съгласен съм 

с решението изцяло в тази му част да бъде оставена без разглеждане, 

където се обжалва решението за установяване на нарушение.  

Другата част – в никакъв случай, считам, че Централната 

избирателна комисия не може да го остави без разглеждане и следва 

да вземем отношение в мотивите на проекта.  

Другата част е тази, с която е възложено от колегите от 

районната избирателна комисия – с тяхното решение, на областния 

управител на основание чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс да изземе 

агитационни материали от Фейсбук. Да, това е трудно осъществимо, 

да не кажа обективно невъзможно, но ние според мен трябва да 

обсъдим от правна гледна точка и да се произнесем. Там не можем 
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да оставим жалбата без разглеждане и това е моето предложение –  

мотивите да бъдат допълнени и да вземем отношение и по 

обжалваното решение в тази му част.  

И когато се произнесем и по тази част, решението ще бъде 

окей, в момента не е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

подлагам на гласуване предложението на господин Ивков. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан 

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

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Цветанка Георгиева), против – 4 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева). 

Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Само кратък отрицателен вот искам да 

кажа. 

Производството наистина се е развило много бързо. Имаме 

решение, имаме издаден акт вече по него, актът е дошъл в 

Централната избирателна комисия за издаване или неиздаване на 

наказателно постановление и всички тези въпроси, които ние сега 

трябва да разгледаме, ще бъдат разгледани при решението за 

издаване или неиздаване на наказателно постановление. Затова 

мисля, че са безсмислени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има решение, 

ще дам и номер. Той искаше да се допълнят мотивите и да има втори 

диспозитив. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако трябва да правим решението и да го 

вкарваме да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Господин Арнаудов, да подготвите проект. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз проект съм подготвил, ще съобразя 

всякакви, както гласувахме току-що, ще ми бъде даден текст, аз ще 

го вкарам в решението и е го допълня от който го е предложил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колегата Ивков достатъчно отвори 

правно очите на докладчика и му обясни къде му е грешката. Оттам 

нататък каквото иска да вкарва, каквото иска – да не вкарва. Не 

дължа повече поведение. Казах: Фейсбук е трайна практика, че не се 

разглежда от Централната избирателна комисия, така трябва да 

правят и районните избирателни комисии и да се съобразят с 

практиката на ЦИК. Това трябва да залегне в мотивите и да върнем 

за разглеждане или да отменим решението по същество в тази му 

част. Ако докладчикът иска аз да му напиша решението правилно, 

какво ме питате – дали аз ще го направя? Взехме решението, 

колегата Арнаудов да се съобрази. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Арнаудов помоли, ако може Вие да му дадете това, което имахте 

предвид като предложение 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, няма да откликна на молбата на 

колегата Арнаудов, ако това е въпросът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: колега 

Арнаудов, ще Ви помоля въз основа на обсъжданията да го внесете 

после, за да може да го гласуваме. 

Друг доклад имате ли? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: колегата 

Бойкинова, имате ли доклад? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да. 

Уважаеми колеги, в моя папка се намират две становища във 

връзка с получено в Централната избирателна комисия решение на 

Районен съд – Русе, с което отменя Решение на ЦИК, с което сме 

наложили глоба в размер на 1000 лв. в нарушение на чл. 179 от 

Изборния кодекс на „Дарик радио” АД. Виждате становището на 

юрисконсултите да не се обжалва решението, тъй като съгласно 

Изборния кодекс компетентен за произнасяне на нарушение на 

разпоредбата на чл. 179 е съответната районна избирателна комисия, 

а не Централната избирателна комисия. 
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Колеги, предлагам Ви да не обжалваме съдебното решение на 

основание изложените мотиви в него, освен процесуалните 

нарушения ,че актът е съставен в отсъствието на нарушителя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Има ли други предложения? Това е по отношение на 

делото на Русенския съд. Процедура по гласуване – да не се 

обжалва. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – 5 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева). 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, второто решение е 

по дело № 809 по описа на Софийския районен съд, с което се 

отменя решението на Централната избирателна комисия, с което е 

наложила имуществена санкция в размер на 2000 лв. на доставчик на 

медийна услуга. С Решението Централната избирателна комисия е 

осъдена и за разноски в размер на 370 лв. За да отмени Решението на 

ЦИК, на първо място, съдът е приел, че са нарушени правилата на 

чл. 40 от Закона за административните нарушения и наказания – 

актът е съставен в отсъствието на нарушителя. Съдът също така, 

независимо от тези процесуални нарушения, е изложил и мотиви по 

основателността на жалбата, като е приел, че изписването в 

решението само на информацията, че са публикувани само 

социологическия проучвания под заглавие и с посочване на 

резултатите, не означава, че в тях се съдържат именно резултати от 

допитвания до общественото мнение по повод изборите. Това е 

поредното решение с такива мотиви по повод публикуване на данни 

от допитвания до общественото мнение в изборния ден. 

Предлагам да не го обжалваме с оглед трайната практика на 

Софийския районен съд и на АССГ, че актовете за установяване на 

административно нарушение следва да се съставят в присъствието 
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на нарушителя, независимо от разпоредбата в Изборния кодекс, че 

актът следва да се състави в 3-дневен срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Има ли друго предложение? Процедура по 

гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева), против – 5 (Александър Андреев, Йорданка 

Ганчева, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Севинч Солакова). 

Друг доклад имате ли, госпожо Бойкинова? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

призовка, получена в Централната избирателна комисия за 

насрочено дело пред АССГ за 4 април 2021 г. по жалба на 

Централната избирателна комисия срещу решение на Софийския 

районен съд.  

Също така Ви докладвам и съобщение от Върховния 

административен съд с приложено разпореждане, съгласно което е 

оставена без разглеждане жалбата на „БСП за България” – община 

Долна баня, подадена чрез господин Недев срещу решение № 34-НС 

на РИК № 26 и е прекратено производството. С това решение РИК 

№ 26 са приели решение за назначаване съставите на СИК и са 

утвърдили списъците на резервните членове в община Долна баня. 

Докладвам Ви за сведение това разпореждане. 

И ще Ви моля на по-късен етап пак да ме включите в точка 

„Жалби”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: добре. 

Колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В моя вътрешна папка има проект за 

решение по жалба от упълномощен представител – цялата преписка 

е вътре, от на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака, 

ВМРО” против Решение № 62-НС на РИК № 31– Ямболски. 
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Каква е ситуацията? Упълномощеният представител е подал 

заявление за замяна на членове на две секционни избирателни 

комисии. Районната избирателна комисия е отказала, тъй като 

според нея е нямало основания и не били изпълнени условията на 

чл. 57, на чл. 51, ал. 2, и чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс.  

Аз Ви предлагам този проект на решение с тези мотиви, тъй 

като секционните избирателни комисии трябва да функционират към 

деня на изборите и невинаги могат да съберат съответните 

документи. И на базата на това, че все пак тези парламентарно 

представени партии, участвали в консултациите и са правили те тези 

предложения, съответно мисля, че могат да правят и съответните 

замени по отношение на секционните избирателни комисии. И съм 

го извел като някакъв тип общ принцип. Така считам. Това е моят 

проект за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз ще подкрепя проекта за решение на 

колегата Чаушев и мисля, че разрешението, което, както каза той е 

извел, е принципен въпрос и  постоянна практика, наложила се в 

годините в Централната избирателна комисия.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, така е. Това е постоянната практика 

на Централната избирателна комисия. Просто се опитах да я изведа в 

едно изречение, така да се каже. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

други предложения? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Само за момент за запознаване, тъй 

като в жалбата виждам, че тя е от Н. К., която се е                  

легитимирала началник на предизборния щаб на „Воля” и НФСБ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В писмото на 

РИК – Ямбол. чухте предложението. Процедура по гласуване. 

(Уточнения.) 

В днешно заседание пише № НС-15-171-оригинал. 

Има ли нужда от запознаване? Ако няма, процедура по 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева), 

против – няма. 

Решението е с № 2310-НС. 

Друг доклад имате ли? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други доклади в 

тази точка имаме ли? Не виждам. 

Минаваме към точка 9. 

Колегата Николов. 

 

Точка 9. Отговори по въпроси на граждани. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, ще Ви докладвам редица въпроси във 

вчерашна и в днешна моя папка.  

Започвам с въпрос от госпожа К. Д., който е сходен с            

въпроса на госпожа М. П. Първо, госпожа Д. с                           

вх. № НС-22-1084 от 24 март 2021 г.: „Здравейте! Може ли 

информация как да се запиша и къде да направя заявления за 

гласуване с подвижна урна в София, тъй като съм под карантина 

заради ковид?” Това пита госпожа Д. 

Съответно госпожа П., задава аналогичен въпрос:          

„Здравейте! Казвам се П. От 24 март 2021 г. съм под задължителна 

карантина. Въпросът ми е какъв е редът и възможност да гласувам 

на адреса, на който съм карантинирана, разбира се, без да нарушавам 

изолацията?”  

Аз съм подготвил един и същи отговор и до двете госпожи, 

който може да видите във вчерашна моя папка до госпожа Д. и до 

госпожа П. Той е аналогичен на отговора, който дадохме на 

господин В., ако не ме лъже паметта, от Хасково преди два           
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дни. Моля да се запознаете. Обясняваме подробно какъв е срокът, но 

подчертаваме, за разлика от господин В. – двете писма са         

абсолютно аналогични, че следва да сте поставени под задължителна 

карантина или изолация към 4 април 2021 г. и желаете да гласувате в 

изборите за народни представители – и продължаваме – следва в 

срок от 24 март до 31 март 17,30 ч. да се подаде съответното 

заявление”. Обясняваме в двата идентични въпроса – срока за 

подаване на заявленията, условията, откъде може да се изтегли 

съответно заявлението, начина на подаване на заявлението – 

четирите възможности по нашето решение, също така неприлагането 

на документи, проверката, която се прави и накрая, разбира се, 

посещението в изборния ден от страна на подвижната секционна 

избирателна комисия. Предлагам двата отговора с едно гласуване, 

господин Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Господин Председател, тъй като това 

е един доста често задаван въпрос – при мен поне тези две госпожи 

са трети и четвърти номер за последните два дни, а и в момента тече 

срокът за подаване на заявления, аз предлагам този отговор може би 

и с въпроса на господин В.: поставят се под карантина по 

постоянния си адрес и съм в карантина до 6 април 2021 г. При този 

въпрос този отговор, който е типов бих казал, да бъде публикуван в 

рубриката „Въпроси и отговори”. Това ми е първото предложение. 

Второто ми предложение в тази връзка. Ние публикувахме 

вече заявлението в рубриката „За избирателите”, но доколкото то ще 

бъде особено търсено до 31 март 2021 г. предлагам самото заявление 
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с краткото пояснение, което беше направено, да бъде публикувано 

на още едно място  на сайта на Централната избирателна комисия, а 

именно в секцията „Избори за Народното събрание”, като отделна 

рубрика в тази секция под „Тарифи”. Заявление за гласуване от 

избиратели с подвижна избирателна кутия, под „Тарифи”, нека да е 

последното. До 31 март поне да бъде там. Това са две отделни 

предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на първото предложение, а именно да бъде 

включено във „Въпроси и отговори”. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: И в секцията „Избори за Народното 

събрание” като последен булед в момента в тази секция, което да 

бъде „Заявление за гласуване” под „Тарифи”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И на второ 

място, да бъде поставен отделно от „Въпроси и отговори” и качено 

като самостоятелно „Заявление” заедно с упътване. 

Колеги, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Друг доклад имате ли? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият ми доклад, господин 

Председател. Докладвам Ви писмо, вх. № НС-22-1109 от 25 март 

2021 г. Писмото е във вчерашна папка. Един друг типичен въпрос, 
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госпожа Щ.: „Съпругът ми е с ковид и е в карантина.     

Карантинирани сме, и двамата, не по постоянния, нито по настоящ 

адрес. Искаме да подадем заявление за вписване в списъка за 

гласуване. В него не е предвидено да се посочи адрес на карантина. 

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и така нататък. В 

конкретната ситуация къде трябва да подадем това заявление?” 

Във вчерашна папка – можете да видите, отговорът, който 

предлагам за госпожа Щерева, е: „Уведомяваме Ви, че в изборите за 

народни представители избирателите, поставени под задължителна 

карантина или изолация, могат да гласуват чрез секция с подвижна 

избирателна кутия само по постоянния си адрес или настоящия си 

адрес, ако са заявили желание за гласуване под този адрес в срок до 

20 март 2021 г. чрез заявление, приложение № 12-НС от изборните 

книжа”. 

Това между другото е често срещан случай. Мисля, че вече 

имаше втори или трети такъв въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

отговора. Има ли други предложения? Процедура по гласуване на 

отговора. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

С оглед на това че този въпрос също се поставя често, има 

няколко докладчика в тази връзка, предлагам също да бъде качен във 

„Въпроси и отговори”, за да може по този начин да се получи 

необходимата информация без да е необходимо гражданите изрично 

да ни пишат на нас, а да могат да намират информацията.  

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият въпрос също е 

модификация на този, който току-що разгледахме. Става дума за 

госпожа Б., която в своето питане с вх. № НС-22-1079 от          

24 март 2021 г. отпреди два дни заявява, че е българска гражданка, 

има адрес по лична карта в София. Настоящият й адрес е в Казанлък.  

„Имах намерение да си гласувам по лична карта, затова не 

съм подавала заявление за гласуване по настоящ адрес. На 15 март 

2021 г. ме хоспитализират, като на 16 март 2021 г. давам 

положителен тест. В болница лежах от 22 март. От РЗИ – Стара 

Загора, ми се обадиха да ме информират, че попадам под карантина 

след изписването си от болницата в рамките на 14 дни до 4 април 

2021 г. 23,59 ч.”  

В момента гражданката се намира под карантина в град 

Казанлък, където до 20 март 2021 г. не е подала заявление за 

гласуване по настоящ адрес. 

Отговорът, който съм подготвил, може да видите във 

вчерашна моя папка и той е следният: „Уведомяваме Ви, че може да 

гласувате по настоящия си адрес с подвижна избирателна кутия в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г., ако в срок до 

20 март 2021 г. сте заявили желание за гласуване на този адрес чрез 

заявление, Приложение № 12-НС от изборните книжа и в срок до 

31 март 2021 г. подадете заявление за гласуване с подвижна 

избирателна кутия за избиратели, поставени под карантина или 

изолация, и двете – пред кмета на общината, района, кметството или 

кметския наместник по настоящ адрес.” Това е отговорът, който 

предлагам. Той е в положителна форма, както стана дума преди два 

дни.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И просто да й кажем: „Тъй като 

сте изпуснала срока до 20 март 2021 г., не можете…”  
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ако позволите една добавка след 

тази положителна форма за възможности за гласуване по настоящ 

адрес от карантиниран. „При изложените от Вас факти в изборите за 

народни представители няма да може да гласувате”. Това е 

добавката за второ изречение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложения отговор. Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, пропуснах следващия 

въпрос, който е от вчерашна дата, № НС-22-1116 от 25 март 2021 г. 

Да докладвам – той е абсолютно аналогичен на случая с Казанлък и 

София, и тук гражданинът заявява, че има постоянен адрес по лична 

карта в град Варна, посочил е съответния адрес. Това е господин           

В.  

„Адресът, на който съм карантиниран – съответно сочи адрес 

– в една местност, който е моя собственост. Бих желал да гласувам 

като се възползвам от услугите на мобилна секция. Въпросът ми 

освен заявлението за гласуване чрез мобилна изборна кутия, при 

условие че не съм карантиниран на постоянния адрес по лична 

карта, какъв още документ трябва да попълня, за да гласувам сега?” 

Не се уточнява адресът, на който е карантиниран 

гражданинът, дали е настоящият му адрес. Ето защо отговорът тук е 

съвсем малко по-различен. Освен че уточняваме условията, че 

трябва да имаме при гласуване по настоящ адрес подадено заявление 

от 20 март 2021 г. Имаме едно допълнително второ изречение: „Ако 

адресът, на който пребивавате под карантина, не е настоящият Ви 

адрес – това не става ясно от писмото – и не сте подал посоченото 

заявление до 20 март 2021 г. включително, няма да може да 
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гласувате на предстоящите избори”. Тук имаме условно, защото не 

казва дали адресът, на който е поставен под карантина, е в настоящ 

адрес или не – дали гражданинът е подала или не е подавал 

съответно заявление, Приложение № 12-НС. Това е предложението – 

във вчерашна моя папка до господин В. В. (Уточнения.) 

Колеги, оттеглям предложението си. Тъй като току-що 

гласувахме за един въпрос № 19, който уточнява гласуване по 

постоянен и настоящ адрес на карантинирани, предлагам да насочим 

гражданина към рубриката „Въпроси и отговори”. Това е 

предложението ми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване. 

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

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

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

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-

1083 от 24 март 2021 г.: „От вчера съм потвърден положителен тест  

за ковид, но карам карантината си на адрес, който е различен от този 

по лична карта.” Предлагам да препратим съответния гражданин 

към вече гласувания въпрос № 19 към рубриката „Въпроси и 

отговори”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият въпрос е № НС-23-105 

от 25 март 2021 г. от болница „Св. Марина” във Варна, където 

имахме с тях кореспонденция. „Разкрити са 15 обособени сектора за 

лечение за пациенти с COVID-19. На територията има общо 

17 клиники и отделения на болницата, затова моля ваш 

упълномощен представител да дойде на място в лечебното 

заведение, за да съгласува Вашето предложение със задължителните 

здравни и противоепидемични мерки с цел нормално провеждане на 

изборния процес”.  

Едно изречение пишем на директора на болницата госпожа 

проф. д-р А.-А., че предложението за съгласуване е                      

извън компетенциите на Централната избирателна комисия. Това е 

предложението ми. За сведение предлагам този въпрос. 

И последният въпрос е от господин М., който предлагам,         

е с вх. № НС-22-1104 от 25 март 2021 г.: 

„Здравейте! Бихте ли могли да ми кажете къде и как мога да 

се запиша като член на комисия с подвижна избирателна кутия. 

Адресът ми е: град София”, сочи гражданинът своя адрес. Вчера 

имахме такова писмо. Предлагам този път не само до кмета на район 

„Витоша”, където е постоянният адрес, да изпратим писмото на 

гражданина, но и до районната избирателна комисия по този район, 

до РИК № 23, с копие до гражданина, разбира се, че сме препратили 

неговото заявление. Пишем: „Приложено, изпращаме Ви писмо, 

получено на електронната поща от господин И., който желае да          

бъде назначен за членна подвижна секционна избирателна комисия.” 

И дотук да спрем. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма. 
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Госпожа Солакова – свързан доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, госпожа М. Ж. ни          

уведомява и изразява желание за включване в секционна комисия за 

ковид в Стара Загора – да изпратим до кмета на общината и до РИК 

в Стара Загора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, минаваме към колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо, вх. № НС-2-1099 от 

24 март 2021 г. Писмото е от Д. Т. Тя поставя въпрос                 

относно протокола на секционната избирателна комисия в секция с 

машинно гласуване. Пита дали т. 6б – общият брой на 

действителните гласове от машинното гласуване не би ли следвало 

да е равен на сумата от броя на действителните гласове по 

кандидатски листи, т. 6.1б, и брой гласували за „Не подкрепям 

никого” от машинното гласуване  – т. 6.2б.” Заявява, че при този 

протокол в раздел „Изборни книжа” това не е посочено. 

Подготвил съм отговор до госпожа Танина, която  

информираме, че правилно е установила цитираното от нея 

равенство и поясняваме, че в протокола на СИК това не е посочено, 

защото тези числа се преписват от финалния протокол от машинното 

гласуване и членовете на СИК не е нужно да следят тази контрола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване на отговора. 

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

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

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

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам Ви писмо, вх. № НС-23-99 от 

25 март 2021 г. Писмото е от И. Б., който е секретар на            

секционната избирателна комисия и се интересува къде може да 

намери образец от секционен протокол за парламентарните избори, 

за да го разгледа и да се запознае предварително с него. 

Предлагам да изпратим писмо до И. Б., с което да                         

го уведомим, че на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия в раздел „Избори за Народното събрание 2021”, в подраздел 

„обучителен портал” са публикувани методическите указания за 

секционните избирателни комисии. В тях е приложен образец от 

протокола на СИК. А също така да го информираме, че в същия 

подраздел ще бъдат публикувани и електронни протоколи и тестове 

за попълване на протокола на СИК, които ще могат да се използват 

от членовете на СИК за обучение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложения отговор. Има ли други предложения? Процедура по 

гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Нямам повече за доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Входящ № НС-22-1135 от 26 март 

2021 г. „В деня на изборите се налага да пътувам с моето семейство 

и няма да мога да гласувам в секцията ми по постоянен адрес. Тъй 

като много бих искал да упражня правото си на глас, бих искал да 
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Ви попитам как е възможно да гласувам в друго населено място е 

страната, без да имам адресна регистрация там, където ще 

пребивавам в деня на изборите.” Краткият отговор е – не можете да 

гласувате на друго място и ако много имате желание да гласувате, си 

останете по постоянния адрес и не пътувайте. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, още един въпрос – мисля, че 

колегата Николов докладва, те са множество такива. В момента 

човекът се лекува от коронавирус в столична болница, поради 

усложнения. След това ще бъде още 14 дни под карантина в град 

София. Тъй като няма да може да пътува до града, където има 

постоянен и настоящ адрес, заради ограниченията от РЗИ – София, и 

пита ще може ли да гласува и да подаде заявление в град София, за 

да упражни правото си на глас. Няма такава правна възможност към 

момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Колега Арнаудов, имате ли други доклади? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: колегата 

Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви вх. № НС-22-1115 от 25 март 2021 г.   

К. В. ни пише, че след като гласува в България в                               

Сливен ще има нужда от документ, че е упражнила правото си на 

глас, който да й послужи пред Европейската Сметна палата, чийто 

служител е, за да използва двата дни отпуск, които й се полагат за 

пътуване при гласуване. 

„Бихте ли могли да ми изпратите подобен документ, 

удостоверяващ, че съм упражнила правото си на глас, който да ми 

послужи за тази цел”.  

Предлагам Ви отговор, в който да й напишем, че  „Изборният 

кодекс не предвижда издаване на документ, че сте упражнили 

правото си на глас в България”. (Уточнения.) 

След направеното обсъждане, оттеглям въпроса за работно 

обсъждане. 

И още две писма докладвам. Ще ги докладвам едновременно, 

защото са с почти идентичен текст – вх. № НС-22-1133 от 26 март 

2021 г.   и    № НС-16/2 от       26 март 2021 г.     Пишат ни     А.   Г.                   

и Д. С.  

„Моля да бъдат организирани мобилни избирателни секции 

на летище София, Терминал 1, за пристигащ полет от Египет на 

4 април в 18,50 ч., за да имаме възможност да упражним правото си 

на глас. Пътуваме семейно. Нямаме друга възможност да гласуваме. 

Със сигурност това касае всички пътници от чартъра.” 

И на господин Симов е на 4 април 2021 г.: „Съпругата ми и аз 

ще сме в чужбина, ще кацнем в 18,50 ч. на летището в София и 

искаме да гласуваме, но логистично едва ли ще е постижимо. Освен 

това очакваме да трябва да сме в карантина. 

Колеги, подготвила съм текст на писмо, който да изпратим 

към двамата податели на въпросите. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега 

Георгиева, предлагам да остане за сведение. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Добре, аз не възразявам. Въпреки 

че бях подготвила отговор. Предлагам Ви, колеги, да останат за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодарим. 

Друг доклад имате ли? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към 

колегата Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, вх. № НС-22-1082 от 24 март 2021 г. 

Писмото ни е изпратено от господин Н., в което ни казва: 

„Здравейте! Бих желал да бъда записан за гласуване в Прага, имам 

адресна регистрация тук.” 

Предлагам кратък отговор, че може да си намери отговора на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия, рубрика 

„Избори за Народното събрание 2021 г.”, подрубрика „Въпроси и 

отговори”. Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-22-1106 

от 25 март 2021 г. Писмото ни е изпратено от госпожа Н.                         

Б. 

„Имам постоянен адрес в град Айтос, но и настоящ в град 

Варна. Моя е грешката, че си мислех, че след като имам настоящ 

адрес, ще се водя в секция за гласуване в град Варна. Днес влязох да 
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проверя, но се водя по постоянен адрес. Сега прочетох, че съм 

изтървала и срокът за подаване на заявление. Знам, че като 

гражданин на Република България трябваше да съм информирана, 

но има ли някакъв начин да гласувам в град Варна, като нося 

документа със себе си.” 

Предлагам кратък отговор – в страницата на Централната 

избирателна комисия, в рубрика „Избори за Народното събрание 

2021 г.”, подрубрика „Въпроси и отговори”. Това е предложението 

ми за отговор на госпожата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване – във „Въпроси и 

отговори”. 

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

Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева), против – няма. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-22-1110 

от 25 март 2021 г. писмото ни е изпратено от госпожа М.                        

К., която казва: „Аз съм студентка, редовно обучение, IV курс в 

София, и ми се налага да гласувам в София. Адресът ми по лична 

карта е в Бургас. Счетох, че е възможно да гласувам със студентска 

книжка и лична карта. Проблемът е, че студентските ни книжки все 

още не са заверени за летния семестър обаче, заради епидемичната 

обстановка. Ще мога ли да гласувам въпреки това?” 

Предлагам да отговорим на госпожа К., че отговорът        

може да намери на страницата на Централната избирателна комисия, 

рубрика „Избори за Народното събрание 2021 г.”, подрубрика 

„Въпроси и отговори”. Това е предложението ми, колеги. 

(Уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заверен 

семестър. 
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: А тя пита при ковид 

обстановката без заверка за летен семестър дали може да гласува. 

Ние трябва да го решим. Той казва, че може.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: За кой летен семестър? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: За учебната 

година. Нали пише „за съответния семестър”, а съответният е този 

семестър, който е сега. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Обаче тя пита – може ли да не си 

заверявам летния? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не, не може. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Отговори й. Тя казва, че в 

момента физически университетът не заверява летен семестър и 

пише дали със зимния ще я пуснат. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ами, да си вземе уверение. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Ами да го напишем.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има 

подготвен отговор за „Въпроси и отговори”. 

Колеги, тогава предложението е да бъде направено едно 

съобщение до университетите. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Университетите са длъжни да 

осигурят… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да бъде направено съответното.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тъй като въпросната гражданка-студентка 

е запозната с нашата рубрика и нашите съобщения в тази посока, 

очевидно от тези е въпросът й – да кажем все пак, че книжката й 

трябва да е заверена за съответния семестър, в случая летния 

семестър и че Централната избирателна комисия ще се обърне към 

всички университети да извършват този акт. И утре-вдругиден да 

публикуваме едно съобщение да им заверяват. 

РЕПЛИКА: Или още тази вечер. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Или още тази вечер, добре. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте и 

другото предложение. Процедура на гласуване на двете 

предложения анблок. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева), против – няма. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Господин Председател, колеги! Още 

един вх. № НС-06-108 от 26 март 2021 г., току-що ми бе 

разпределено. Писмо-запитване е госпожа Танева-Иванова – 

заместник-кмет „Финанси”, община Велико Търново, в което ни 

казва – запитването е относно чл. 23 от Изборния кодекс:  

„Бихме искали да Ви уведомим за сериозен казус, възникнал 

на територията на Община Велико Търново. Съгласно нормата на 

чл. 23, ал 1 от Изборния кодекс – „Избирателните списъци се 

съставят от общинските администрации по населените места, в 

които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на 

общината, съответно от кмета на кметството и от секретаря на 

общината”. 

Госпожа Иванова казва, че в две от населените места на 

територията на община Велико Търново, а именно в село Ресен и 

село Балван са болни от ковид, както кметовете на двете кметства, 

както и служителите в кметствата. „В тази връзка възниква въпросът 

кой е компетентния орган, който следва да подпише избирателните 

списъци. 

Във връзка със създалата се ситуация считаме, че най-

правилното решение е кметът на общината да подпише 

избирателните списъци, но отчитайки компетентността на 

Централната избирателна комисия по смисъла на чл. 57, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс, касаеща осъществяване на дейностите по 
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прилагането на Кодекса, моля в спешен порядък да ни укажете как 

следва да се процедира.” 

В тази връзка, колеги, предлагам да изпратим на госпожа 

Иванова едно писмо, че по силата на чл. 23 в такава ситуация 

съставените списъци могат да бъдат подписани и от кмета на 

общината, поради отсъствието или заболяването на изброените в 

писмото лица. Предлагам с такова съдържание да изготвя писмо и да 

бъде изпратено по повод отправеното към нас питане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева), против – няма. 

Колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: колеги, отново въпрос в рубриката с 

предстоящо гласуване на карантинирани. Пише ни господин Е.             

В., който казва, че е към избирателна секция № 5 в квартал 

„Симеоново”. На 23 март 2021 г. е бил диагностициран с COVID-19– 

инфекция, попълнил е заявлението и моли да му напишем 

електронния адрес, на който може да го изпрати, като предварително 

ни благодари. 

Колеги, аз предлагам да посочим на господин Витков 

електронната поща на район „Витоша”, Столична община, според 

официалната интернет страница на района, на която може да подаде 

заявлението си за гласуване с подвижна избирателна кутия за 

карантинирани.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване.  

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

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

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева), против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Въпрос от господин Й. Р.,                  

който казва, че работи в София, постоянният му адрес по лична 

карта е извън София. Как може да гласува в София, но няма адресна 

регистрация?  

Предлагам да му отговорим, че избирателните списъци се 

съставят по постоянен адрес и предвид обстоятелството, което е 

посочил в писмото, може да гласува само в секцията си по 

постоянен адрес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова 

и Силва Дюкенджиева); против – няма.  

Колегата Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-117 от 

25 март госпожа Г. П. се интересува за гласуването с                    

подвижна избирателна кутия в деня на изборите, като ни казва, че по 

адрес на личната й карта е в гр. София, но от днес, тъй като от вчера 

е постъпило писмото – от вчера е в карантина и включително ще 

бъде под карантина и на 4 април 2021 г., като по лични причини в 

момента се намира на предходния й постоянен адрес в гр. Перник. 

Интересува се как би могла да се регистрира за домашно посещение 

за гласуване в гр. Перник, сочи телефон за връзка.  

Колеги, предлагам стандартен отговор. Колегата Николов 

докладва в предходен доклад няколко такива отговора, че в изборите 

за народни представители на 4 април избиратели, поставени под 
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задължителна карантина или изолация могат да гласуват чрез секция 

с подвижна избирателна кутия само по постоянния си адрес, или на 

настоящия си адрес, ако са заявили желание за гласуване по настоящ 

адрес в срок до 20 март 2021 г. чрез заявление Приложение № 12-НС 

от нашите изборни книжа. Не я насочвам към въпроси и отговори, 

тъй като това, за което се обединихме, такъв въпрос за бъде качен в 

рубрика „Въпроси и отговори“ все още не е факт, най-вероятно ще 

работи от утре.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожо Иванова, друг доклад имате ли?  

КАТЯ ИВАНОВА: В тази точка не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Колегата Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в папка на 

господин Войнов с вх. № НС-23-104 от 25 март 2021 г. е молба от 

Движение на непартийните кандидати. Преписката е разпределена и 

на двамата.  Макар и озаглавена „молба“, с нея всъщност се иска 

извършване на поправка на Методически указания на Централната 

избирателна комисия във връзка с това, че в Глава четвърта 

„Преброяване на гласовете и попълване на протокола с резултатите 

от гласуването“, Приложение № 97-НС-хм в Методическите 

указания е регламентирано, че при попълването на част I от 

протокола СИК определя с решение кой от членовете ще има достъп 

до бюлетините, кой ще брои, ще вписва данните. В тази връзка 

казва, че в Методическите указания липсват указания за попълване 
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на протокол, което е нарушение, съгласно изискванията на чл. 99, 

ал. 4 от ИК.  

Предлагам да му отговорим, че в Раздел I „Общи 

положения“ от Методическите указания подробно са уредени 

редът и начинът за приемане на решения на СИК, като изрично на 

страница 5 от същите е регламентирано, че решенията на 

Комисията се отразяват в протокол, който е образец Приложение 

№ 1 към Методическите указания и който, съгласно указанията, се 

предава с изборните книжа и материали на секционните 

избирателни комисии, поради което не се налага допълване на 

Методическите указания, тъй като те са съобразени с разпоредбата 

на чл. 99, ал. 4 от ИК. Предлагам да му отговорим в този смисъл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на отговора.  

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

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

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Имате ли друг доклад?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В тази точка не, но Ви моля да ме 

включите в точка „Административни преписки“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, един въпрос на Вашето 

внимание, който се задава за втори или трети път тази седмица и аз 

предлагам да влезе в рубриката „Въпроси и отговори“ и ви моля за 

вашето внимание, за да видите дали е коректно отговорено. В моя 

папка ще намерите отговора. Входящият номер на въпроса е НС-22-

11-43 от 26.03.2021 г.  

В случая: Студент съм в Италия и за предстоящото гласуване 

подадох заявление да бъда преместен от място на гласуване по 
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постоянен адрес в Стара Загора в Консулството в Милано. Заради 

новите мерки там се наложи да се прибера извънредно и се оказа, че 

ще бъдем тук. Въпросът е дали може да гласува в родния си град.  

Виждате отговора. Даваме двата варианта, които все още са 

съществуващи, а именно, че след като е подала заявление за 

гласуване извън страната, ще бъде заличена  от избирателния списък 

по постоянния й адрес в България. Въпреки това ще може и 

обяснявам двата начина да упражни правото си на глас – по 

постоянния адрес, като предварително подаде заявление-декларация 

по образец Приложение № 11-НС от изборните книжа за изключване 

от списъка на заличените лица. Заявлението-декларация се подава 

писмено до кмета на общината/района/кметството или до кметския 

наместник, или чрез електронно заявление чрез интернет 

страницата. „В случай че сте пропуснала да сторите това преди 

предаване на избирателните списъци на секционните избирателни 

комисии можете също така да се явите с личната си карта в изборния 

ден в секцията по постоянния Ви адрес и да поискате да бъдете 

вписана в избирателния списък под черта, като попълните 

декларация по образец Приложение № 17 от изборните книжа“.  

Предлагам ви този отговор да бъде приет и да публикуваме 

перифразиран въпрос, само по същество квинтесенцията и отговора, 

както го виждате, и в рубриката. Ако искате разделно да ги 

гласуваме?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

предложението е да го гласуваме поотделно. Аз предлагам и двете 

да ги гласуваме, така или иначе този въпрос се повтаря.  

Колеги, процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Друг доклад имате ли в тази точка? Заповядайте.  
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Той току-що пристигна, но е за лице със 

счупен крак и предлагам да ви кажа отговора. Мога и да го отложа за 

утре.  

Българска гражданка иска да гласува. „Не мога да отида, 

защото съм със счупен крак“. Вх. № НС-11-51, трябва да е качен 

днес. Няма проект на отговор, дойде преди десет минути.  

Използвам, че съм в тази рубрика да предложа проект за 

отговор. Виждате, говорила е с цитирани имена от колеги от район 

Централен Пловдив и от Районна избирателна комисия – Пловдив. 

Попитала е и двете дами каква е възможността. От разговорите с тях 

е разбрала, че ще бъде лишена от правото на глас, защото няма 

ТЕЛК, което било условие да гласува от дома си.  

Изтекоха сроковете за заявление за гласуване с подвижна 

секционна избирателна комисия, но не е изтекъл срокът, особено за 

Централен Пловдив, ако има такава секция, все пак пет дни преди 

изборния ден лицето може да заяви. Не й е необходим ТЕЛК, 

достатъчно е и епикриза.  

Предлагам ви спешен отговор с оглед на това, че е говорила с 

РИК, говорила е с район Централен, не е получила този отговор и с 

оглед малкото оставащо време до изборите да подготвя отговор, че, 

ако вече има открита подвижна секционна избирателна комисия в 

нейния район, може да подаде електронно заявление пет дни преди 

изборния ден, ще видя по Хронограма коя е датата, мисля, че е 

30 март, и че не е необходимо да прилага ТЕЛК, достатъчно е да 

приложи епикризата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте отговора.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, процедура по гласуване включването на нова точка, а 

именно т. 5а за промяна в състав на РИК.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожо  Солакова, заповядайте в точка 5а.  

 

Точка 5а. Промяна в състав на РИК.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по електронната 

поща е пристигнало с уверението, че се изпраща и по пощата, 

предложение от упълномощен представител на ДПС за промяна в 

РИК – Търговищки, с приложена молба от член на Районна 

избирателна комисия Неслихан Кямилова Хамидова за 

освобождаване с приложено удостоверение на Неслихан Хамидова 

№ 13 от 10 февруари тази година, приложена декларация от новото 

лице, което се предлага да заеме мястото на освободения член – 

Айлин Ахмедова Исмаилова, пълномощно в полза на Хамди 

Мехмедов Илиязов, и копие от дипломата на Айлин Ахмедова 

Исмаилова, която се предлага да бъде член на Районната 

избирателна комисия.  

Предлагам ви да приемем решение въз основа на така 

представените документи за освобождаване на Неслихан Кямилова 

Хамидова като член на Районна избирателна комисия в 28 изборен 

район – Търговищки, и да анулираме удостоверението на 

освободения член, да назначим Айлин Ахмедова Исмаилова със 

съответното ЕГН и на това лице да бъде издадено удостоверение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 
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Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожо Солакова, номерът на Решението е 2311-НС.  

Колеги, с това давам половин час почивка за проветряване и 

дезинфекция.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

продължаваме със заседанието. Забавихме се малко повече с оглед 

обработката на постъпващи административни преписки.  

Връщам към първа точка. Госпожа Георгиева.  

 

Точка 1. Регистрация на агенции, които ще извършват 

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

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател.  

Колеги, докладвам ви проект на решение за регистрация на 

допълнителни анкетьори от Агенция „Алфа Рисърч“. Постъпило е 

заявление с вх. № 2-1 от 26 март от „Алфа Рисърч“, представлявано 

от Боряна Димитрова, чрез упълномощено лице за допълнителна 

регистрация на 17 анкетьори. Агенцията е регистрирана в 

Централната избирателна комисия с Решение № 2190-НС от 10 март 

2021 г. като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ в 

изборния ден в изборите за народни представители на 4 април 

2021 г. Извършена е проверка на предложените лица и е установено, 

че всички 17 отговарят на изискванията на Изборния кодекс.  

Предвид изложеното на база правните основания от 

Изборния кодекс и Решение № 2114-НС от 22 февруари 2021 г. 

предлагам на Централната избирателна комисия да реши: регистрира 

като анкетьори предложените от агенцията 17 упълномощени лица, 

съгласно списък, приложен към настоящото решение. На 
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регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения. Решението 

подлежи на обжалване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложения проект на решение.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожо Георгиева, номерът на Решението е 2312-НС.  

Колеги, прекъсваме поради техническа причина.  

 

(След прекъсването) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

възстановяваме заседанието.  

Госпожо Георгиева, заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви и заявление от Агенция „Алфа 

Рисърч“, с което ни молят да бъде издадено копие на удостоверение 

на анкетьор, който е регистриран в Централната избирателна 

комисия, Г. С. С., която ще работи на територията на               

избирателен район Велико Търново, поради настъпил инцидент, в 

резултат на който удостоверението, което й е издадено, е 

унищожено.  

Моля ви с протоколно решение да решим да бъде издадено 

копие от удостоверението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

протоколно решение по издаване на копие от удостоверението.  

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 
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Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Друг доклад в тази точка имате ли?  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: По тази точка не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Преминаваме към втора точка. Заповядайте, госпожо 

Георгиева.  

 

Точка 2. Регистрация на наблюдатели.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател.  

Колеги, докладвам ви проект на решение за регистрация на 

наблюдатели от Сдружение „Федерация на независимите студентски 

дружества“, регистрирана с Решение на Централната избирателна 

комисия № 2184-НС от 9 март 2021 г. като българска 

неправителствена организация за участие в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. Към заявлението са приложени 

всички изискуеми документи, предложени са като наблюдатели две 

лица, извършена им е проверка, от която се оказва, че едно от лицата 

отговаря на изискванията на Изборния кодекс, а за едно лице са 

установени несъответствия.  

Предвид това, предвид представените всички изискуеми 

документи, резултатите от проверката и на база правните основания 

от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г., 

предлагам на Централната избирателна комисия да реши: регистрира 

като наблюдател един упълномощен представител на Сдружение 

„Федерация на независимите студентски дружества“, виждате 

неговите данни в решението. Регистрираният наблюдател да се 

впише в регистъра за публикуване и да му се издаде удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  
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Процедура по гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Номерът на Решението е 2313-НС.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви проект на решение за регистриране на 

наблюдатели от Сдружение „Зона за трансатлантически просперитет 

– Наблюдателна мисия, България“, регистрирана с Решение на 

Централната избирателна комисия № 2185-НС от 9 март 2021 г. като 

българска неправителствена организация за участие в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. Към заявлението са 

приложени всички изискуеми документи. Предложени са за 

регистриране като наблюдатели четири упълномощени лица. 

Извършена е проверка на лицата, от която става видно, четири от 

лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно 

лице са установени несъответствия.  

Предвид това, предвид всички изискуеми документи, които 

са представени, резултатите от проверката и на база правните 

основания от Изборния кодекс, както и Решение № 2017-НС от 

11 февруари 2021 г., предлагам на Централната избирателна комисия 

да реши: регистрира като наблюдатели трима упълномощени 

представители на Сдружение „Зона за трансатлантически 

просперитет – Наблюдателна мисия, България“ в приложената 

таблица. Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за 

публикуване, да им се издадат удостоверения. Решението подлежи 

на обжалване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението за проект на решение.  

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Номерът на Решението е 2314-НС.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви.  

Колеги, докладвам проект на решение за регистрация на 

наблюдатели от Сдружение „Родопско сърце“, която е регистрирана 

в Централната избирателна комисия с № 2186-НС от 9 март 2021 г. 

като българска неправителствена организация за участие в изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г. Към заявлението са 

приложени всички изискуеми документи, съгласно Изборния 

кодекс. Предложени са за регистриране 30 упълномощени лица. 

Извършена е проверка на лицата, от която е видно, че 28 от тях 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за две са 

установени несъответствия.  

Предвид това, предвид представените всички изискуеми 

документи, резултатите от проверката, на база правните основания 

от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 17 февруари 2021 г. 

на Централната избирателна комисия, предлагам да бъдат 

регистрирани като наблюдатели 28 упълномощени представители на 

Сдружение „Родопско сърце“. Регистрираните наблюдатели да се 

впишат в публичния регистър, да им бъдат издадени удостоверения. 

Решението подлежи на обжалване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложения проект на решение.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 
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Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Номерът на Решението е 2315-НС.  

Колеги, връщаме в медийни пакети.  

 

Точка 5. Медийни пакети.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам две 

заявки за медийни пакети.  

Първо, вх. № НС-24-227 от 26 март 2021 г. Това е запитване 

от Българското национално радио по заявка на Инициативен 

комитет за издигане на Давид Леон Леви за независим кандидат за 

народен представител. Заявката е на стойност 1800  лв.  

И втората заявка е с вх. № НС-24-226 от 26 март 2021 г. 

Запитването е от телевизия „Евроком“ по заявка на Политическа 

партия „Движение на непартийните кандидати“ за 1368 лв. с ДДС.  

Предлагам с писма до медиите да отговорим, че 

политическите субекти имат средства в медийния пакет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението да одобрим подадените заявки и да 

изпратим писма до медиите, до независимия кандидат и до партията.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева и 

Силвия Стойчева); против – няма.  

КАТЯ ИВАНОВА: И, колеги, още един доклад – анекс към 

договор за медийна услуга с вх. № НС-24-64/1 от 26 март 2021 г. 

Това е анекс към договор за медиен пакет № НС-24-64 от 10  март 

2021 г., сключен между Политическа партия „Движение „Заедно за 

промяна“ и Българската национална телевизия. С този анекс 

всъщност се намалява стойността по първоначално сключения 
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договор с 372 лв., като уточнението е, че общата стойност на 

договора е 26 493 лв. и 60 ст. с ДДС.  

Моля за протоколно решение за одобряването на анекса.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване одобряването на анекса към договор, 

който вече е одобрен от Централната избирателна комисия.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова и Силва Дюкенджиева); против – 

няма.  

Колеги, минаваме към четвърта точка. Госпожо Стефанова, 

заповядайте.  

 

Точка 4. Доклад относно разяснителна кампания.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешна 

мрежа в моя папка са публикувани отговорите на запитванията, 

които изпратихме вчера, по повод взетото протоколно решение за 

изготвяне на обучителни материали, предназначени за секционните 

избирателни комисии извън страната и в страната.  

В предиобедната част ви докладвах писмо от „Премиер 

студио плюс“ ООД, след което с вх. № НС-25-30 са внесли 

допълнителна информация, която е калкулацията, ще се запознаете с 

вътрешната мрежа, с разбивка относно изпълнението на заданието.  

Тяхното предложение отговаря на очакванията на 

Централната избирателна комисия във връзка с протоколното 

решение, което сме взели, в частта за осигуряване на актьори, които 

ще участват в заснемането на обучителните клипове, водещ, както и 

всички необходими атрибути относно заснемането. Тяхното 

предложение, освен стандартните обучителни клипове, които 
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традиционно са правени от Централната избирателна комисия по 

произведени предходни избори от 2016 г. насам, е и…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Стефанова, моля Ви да прекъснем за момент.  

Колеги!  

Продължете, госпожо  Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Както и предложението е 

използване на зелен екран. Предимствата на този зелен екран и 

монтаж са визуализация на протоколите на секционните 

избирателни комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Стефанова, моля Ви пак да прекъснем.  

Колеги! Колегата Бойкинова, колега Николов!  

Продължете, госпожо Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Ползването на зелен екран, 

който ще визуализира протоколите на секционните избирателни 

комисии, както и бюлетината за по-добро запознаване.  

Следващото писмо, което сме получили на база на нашето 

запитване, е писмо от БНТ с вх. № НС-25-29, с което Българската 

национална телевизия ни отговаря, че има възможност да осигури 

студио на 28 март 2021 г., екип и допълнителни съоръжения за 

заснемането, като се очаква от Централната избирателна комисия да 

обезпечи сценарий и лектори, участващи в самите видеоматериали 

участници, както и нагледни материали. Самата калкулация по 

разбивки е приложена ким писмото на Българската национална 

телевизия.  

И третото писмо, което сме получили на база запитването, е 

от „Адвер тех“ ЕООД, с вх. № НС-25-28 от днес, в което те ни 

отговарят, че първото заснемане на видеата може да се да се случи 

на 29 март, като предоставяне в готов вид може да стане на 31 март 

или на 1 април, но това може да се случи, ако видеата са съкратени 

като времетраене и могат да предложат само двама участника в тях. 

Цената е 13 500 лв. без ДДС.  
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За „Премиер студио“ пропуснах да отбележа, че тяхното 

предложение, след като им предоставим сценария, в понеделник 

рано сутринта да започне заснемането, като първият материал да 

бъде готов във вторник, вторият материал да бъде готов в сряда.  

Във вътрешната мрежа в моя папка е публикувана докладна 

записка вх. № ЦИК-09-102 по повод получените писма и 

предложение за сключване на договор с „Премиер студио плюс“ 

ООД, както и проект на договора, заедно с контролен лист за 

предварителен контрол.  

Това, което разисквахме, заедно с господин Бояджийски, 

който подготвя сценариите за обучителните клипове, е нуждата от 

два материала за секционните избирателни комисии в страната с цел 

онагледяване и показване на действията на секционната избирателна 

комисия за работа с машина и хартиена бюлетина. И другият 

материал, който е в случаите, когато в секционната избирателна 

комисия има само гласуване с хартиена бюлетина.  

Предложението ми, съгласно докладната, е за сключване на 

договор с „Премиер студио плюс“ за изработване на три 

видеоматериала с продължителност до 20 минути за осъществяване 

на обучителна кампания на членовете на секционните избирателни 

комисии в страната и извън страната на стойност 14 900 лв. без ДДС, 

която стойност отговаря на предложението за директно договаряне 

на база постъпили оферти. Моля да се запознаете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Предложението е да сключим договор, така ли?  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да, за да може в понеделник да 

правят снимки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 
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Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Мария Бойкинова и 

Севинч Солакова).  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папката на колегата Бояджийски е публикуван проект за сценарий. В 

момента е качен сценарий за обучителния материал за секционните 

избирателни комисии извън страната.  

Във вътрешна мрежа в моя папка е публикуван проект на 

писмо, с което да отправим искане към „Сиела Норма“ да 

предостави на 29-и за снимките на обучителните клипове машина, 

заедно с техническо лице, което да обслужва машината, свързана с 

демонстрация и участие в обучителния клип.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да 

гласуваме предложението, но тъй като такова предложение има и от 

група „Машинно гласуване“ във връзка с представянето на една 

машина, може би да координираме да пристигне една машина в 

Централната избирателна комисия и евентуално да поискаме 

съдействие с техник на „Сиела Норма“ за самото снимане на 

обучителните материали. Тъй като така или иначе ние сме поискали 

една машина от „Сиела Норма“ във връзка с обучението и 

разяснителната кампания, освен тези 31 за районните избирателни 

комисии, мисля, че няма смисъл допълнително да бъде друга 

машина.  

Може би колегата Войнов в тази връзка да направи свързан 

доклад.  

Процедура по гласуване на писмо, с което да бъде изискана 

техническата подкрепа за 29-и.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против – няма.  
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И, колега Войнов, направо Вашето писмо в тази връзка, тъй 

като става въпрос за обучение и за разяснителната кампания.  

Заповядайте за свързан доклад. Предложете Вашето писмо.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, връщам ви на доклад писмо с вх. 

№ ЦИК-06-6/164 от 26 март 2021 г., с което „Сиела Норма“ иска 

разрешение от МВР да изнесе обучителни машини за всяка районна 

избирателна комисия, и едно свързано писмо, което преди малко 

получих, с вх. № ЦИК-06-6/171 пак от днешна дата, с което ни 

информират, че съгласно указанията на ЦИК на всяка РИК ще бъде 

предоставена по една машина за гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включително и 

една машина за Централната избирателна комисия.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Подготвил съм писмо до главния секретар 

на МВР, можете да го видите в моя папка, в което пишем, че „Във 

връзка с протоколно решение на Централната избирателна комисия 

молим да разрешите на „Сиела Норма“ да изнесе от склада на 

„Карго Партнер“ 32 обучителни машини – 31 машини, 

предназначени за всяка районна избирателна комисия и една 

машина за Централната избирателна комисия. Машините ще бъдат 

доставени до адресатите с транспорт на „Сиела Норма“, като по 

време на транспортирането не е необходимо осигуряване на охрана“. 

Копие от писмото предлагам и до „Сиела Норма“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на писмото.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Госпожо Стефанова, продължете.  
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папката на колегата Бояджийски е публикуван проект за сценарий за 

обучителния клип извън страната. Моля да се запознаете и да го 

одобрим. Той представлява действия, съгласно Методическите 

указания, и последователност в помощ на заснемането на 

видеоклипа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, време за 

запознаване и ако няма предложения или допълнения към него, след 

като се запознаете да го гласуваме.  

Колеги, процедура по гласуване одобряването на сценариите.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Имате ли друг доклад в точка?  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Нямам, господин председател.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодарим.  

Минаваме към шеста точка. Госпожо Солакова, имате ли 

доклад? Заповядайте.  

 

Точка 6. Доклади по административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо, което сме получили по електронната поща с приложена 

заповед на Софийска районна прокуратура от административния 

ръководител за осигуряване на дежурни прокурори и служители от 

Софийска районна прокуратура. За сведение на ЦИК. В залата –

копие, и в кабинета на Председателя.  

Получихме запитване от директора на Дом за стари хора в 

гр. Сливен. Става въпрос за наличие на не по-малко от десет 

избиратели, които са карантинирани след прекаран ковид в 

болнично заведение и лекуване, в момента тези лица са 
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карантинирани в самия дом. Въпросът, който поставя директорът 

на Дома за стари хора, е при наличие на тези лица в Дома да се 

дадат указания как тези лица могат да гласуват, дали трябва да 

бъдат вписани в избирателния списък, или ще бъдат в отделен 

списък на друга избирателна секция в Дома за стари хора.  

За съжаление, болните от ковид и гласуването на болните 

от ковид е уредено с Решение № 2206-НС от 11 март 2021 г. в 

Раздел II и касае единствено и само ковид отделенията на 

лечебните заведения. Във всички останали лечебни заведения, в 

домове за стари хора и други специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове 

под българско знаме, местата за задържане и лишаване от свобода, 

се образуват секции при наличие на не по-малко от десет 

избиратели, но в тези случаи решението няма предвид гласуването 

на лица с ковид или пък карантинирани и поставени под изолация 

и аз не мога да дам предложение за положителен отговор. В този 

смисъл бих предложила отговорът да бъде, че не е предвидено в 

домове за стари хора да се образуват секции за гласуване на 

карантинирани лица или поставени под изолация.  

Уважаеми колеги, с оглед на това, че въпросът е постъпил, 

важен е, ние за първи път имаме уредба на гласуването на лица 

под карантина и поставени под задължителна изолация, вярно е, 

че уредбата, която касае гласуването в лечебни заведения, домове 

за стари хора и други специализирани заведения за предоставяне 

на социални услуги, не може да се приложи и не могат да гласуват 

в общата секция, ви го докладвам за запознаване, за да можем да 

помислим по този въпрос с оглед гарантиране правото на глас на 

лицата в този дом.  

Докладвам го за запознаване – вх. № НС-16-5 от 26 март 

2021 г.  

Докладвам ви за сведение разпореждане на главния 

секретар на Народното събрание до съответните ръководители на 

звена, включително до звено НСО в Народното събрание по 
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отношение на нашето писмо с искане за осигуряване на 

съдействие с оглед сигурността на процеса, както и осигуряване 

на достъп на лицата за обезпечаване на работата на пункта за 

получаване на данните от гласуването от секциите извън страната. 

В тази връзка ще бъдат изготвени списъци за достъп по отделни 

звена и ще се представят в зала 42.  

Предлагам ви да гласуваме едно протоколно общо решение 

във всички случаи, в които Централната избирателна комисия 

гласува решение за осигуряване на достъп и разрешаване на такъв 

достъп до помещения и зали, ползвани от Централната 

избирателна комисия, да се изготвят списъци с цел предоставяне 

на пропускателните пунктове.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на протоколното решение.  

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

обезпечаването на работата в изчислителния пункт към ЦИК, ние 

изпратихме писмо до компетентните органи за извършване на 

проверка. Получили сме отговор от Министерството на вътрешните 

работи, вх. № ЦИК-06-6/167 от 26 март 2021 г., този срок бяхме 

посочили за проверка. От тази проверка се установяват данни за три 

лица и аз ви предлагам към наш № НС-00-369 от 25 март 2021 г.  да 

изпратим информацията до изпълнителния директор на 

„Информационно обслужване“. Тъй като този срок беше и за 

другия компетентен орган за извършване на проверка, с оглед на 

това, че нямаме отговор оттам, приемаме, че няма проблеми.  
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По тази причина да докладваме едновременно изготвянето на 

списъците на „Информационно обслужване“ за изчислителния 

пункт.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме запитване от 

община Долни Дъбник във връзка с Решение № 1991 на Централната 

избирателна комисия по отношение на възнагражденията на 

членовете на секционните избирателни комисии – дали 

увеличението от 50 на 100 в извънредна обстановка касае само 

основното възнаграждение по т. 2.1. Ние сме написали, че касае 

всички възнаграждения по т. 2, тоест подточките са включени в това 

увеличение. В този смисъл предлагам да отговорим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо до 

Печатницата на БНБ – да изпратим информация за упълномощените 

лица за изборни райони Благоевградски, Кюстендилски, Пернишки, 

Пловдивски, Софийски 26, София 23, 24 и 25. Писмото е във 

вътрешната мрежа. Посочени са всички наши предишни номера, с 

които сме ги уведомили за упълномощените лица.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В тази връзка само за сведение ви 

докладвам, че получаваме констативните протоколи за доставените 

бюлетини по график от днес, с което ви информирам и за 

безпроблемното предаване и доставката до съответните областни 

центрове на адреси, посочени от областните управители.  

Уважаеми колеги, докладвам ви едно писмо за последващо 

одобрение до „Сиела Норма“. Получили сме от „Информационно 

обслужване“, въз основа на наша молба, да ни предоставят по 

списъка на секциите в Бургаска област, в изборен район Бургас да ни 

предоставят съответните адреси като списък, за да може да бъдат 

включени към публикувания списък за машинно гласуване. В тази 

връзка тази информация е изпратена до изпълнителния директор на 

„Сиела Норма“ АД. Сега ви докладвам за последващо одобрение. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. Става въпрос за връзка 

с вх. № С-00-358-1 от 25 март.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по последващо одобрение.  

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо по електронната поща от госпожа М. П. –                   

заместник-ръководител на техническия екип по ОТП на изборите за 
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Народно събрание, дали на 27 март 2021 г. се предвижда дежурство 

с оглед на изтичащ срок за подаване на заявление относно допуснати 

непълноти и грешки в избирателния списък.  

Докладвам ви го за сведение, доколкото изпратихме писма до 

кметовете на общини с копие до РИК, освен ако, разбира се, не се 

приеме да има и съобщение на нашата страница за това дежурство, 

за което дадохме указания до 17,30 на 27  март 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението да бъде качено съобщение на нашата 

страница.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед и на 

проведеното заседание на работна група, предлагам ви да одобрим 

списъка на сътрудниците, публикуван във вътрешната мрежа, с 

които да се сключат договори, както одобрихме проекта на договор, 

със съответния срок, функции, размер на възнаграждение.  

Моля за протоколно решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за яснота – 

на този етап одобрихме списъка към тази дата. Има все още някои 

колеги, които не са… Точно затова и на микрофони го съобщавам, за 

да се счита, че това не е окончателният брой, но с тези лица, които са 

одобрени към настоящия момент, да се изготвят договори за 

сключване, както се уточнихме.  

На следващо място, моля да приемем протоколно решение по 

списъка, който ни предоставиха ръководителите на звена от 

Народното събрание, въз основа на наше писмо до главния секретар, 

да се изготви списък на желаещите за ваксиниране и да бъде 

изпратен по съответния ред до Министерството на здравеопазването 

с предложение за включване във ваксинационния план.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

 

Колегата Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да 

изпратим писмо до всички областни управители с копие до госпожа 

Николова – заместник министър-председател и с това писмо 

приложено да изпратим изготвените от Централната избирателна 

комисия в pdf формат материали във връзка с противоепидемичните 

мерки, съгласно указанията на министъра на здравеопазването, 

които по тяхна преценка биха могли да се използват и да се поставят 

на таблата пред секционните избирателни комисии. На срещата тя 

каза, че администрацията на Министерския съвет също  подготвят 

такива материали. Те са в папка на госпожа Стефанова от 
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15.03.2021 г. Това са материалите, които са за спазване на 

дистанция, маска и така нататък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагате да 

ги одобрим и да ги изпратим.  

Колеги, чухте предложението да бъдат изпратени тези 

материали, които са изготвени.  

Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Друг доклад имате ли?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: По тази точка нямам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Колегата Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.  

Уважаеми колеги, продължавам рубриката, образно казано, 

на госпожа Бойкинова. Предлагам да изпратим едно писмо, само 

че до парламентарно представените партии, до всички кметове на 

общини и райони, до всички районни избирателни комисии. 

Писмото можете да видите в моя папка за днешното заседание и 

то е под № 6890. В писмото изтъкваме, че:  

„Във връзка с покачващия се брой избиратели, поставени 

под задължителна карантина или изолация, или настанени в ковид 

отделения на лечебни заведения и необходимостта от 

осигуряването на правото им на глас в изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г., предприемете предвидените от 

закона действия за попълване съставите на подвижните секционни 

избирателни комисии за поставени под задължителна карантина 

или изолация, и особено на секционните избирателни комисии в 

ковид отделения, в случай че тези състави не са определени в 

рамките на общите консултации за СИК или след това. 
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Крайният срок за провеждане на консултации за ПСИК на 

поставени под задължителна карантина или изолация и за СИК в 

ковид отделения е 31 март 2021 г., а за назначаване на тези 

състави от районните избирателни комисии – 1 април 2021 г. 

В хода на консултациите при кметовете на общини и 

райони представителите на партиите и коалициите могат да 

посочат за членове на двата вида секционни комисии предложени 

от партиите и коалициите в общите консултации и резервните 

членове на секционните избирателни комисии, както и заявили се 

при кметовете или районните избирателни комисии граждани.“  

Знаете, че ние в последните два дни изпратихме няколко 

такива самозаявили се граждани за участие в подвижните 

секционни избирателни комисии.  

Смятам, че това писмо е важно да се изпрати сега, когато 

има все още поне три работни дни до 31 март, за да могат където е 

възможно, разбира се, да се организират консултации, в случай че 

не са проведени, и тези секции, образувани въз основа на 

заявления в случаите на подвижните секционни избирателни 

комисии, или на състоянието такова, каквото е в ковид 

отделенията като брой настанени там избиратели, да бъдат 

максимално активни в изборния ден. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имате 

ли други предложения към писмото?  

Ако няма друго предложение, процедура по гласуване с 

редакцията по отношение на обръщенията, адресатите.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Господин Николов, нали нямате в тази точка повече?   
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не знам дали е спешно, но така и 

така стана дума за него. Само още един казус да докладвам.  

Вх. № НС-15-246 от 26 март 2021 г. Община Пазарджик и 

Районна избирателна комисия – Пазарджик, ни сигнализират за едно 

конкретно физическо лице, всъщност за двама граждани – единият е 

с трайни увреждания, а другият е карантиниран. Проблемът е, че те 

пребивават на трети адрес, а именно третият адрес е нито настоящ, 

нито постоянен и на двамата.  

Предлагам в този случай да подготвим писмо, с което да 

препратим община Пазарджик към нашата рубрика.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека на 

общината поне да им отговорим.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Добре, нека да отговорим изрично, 

че съгласно  Решение № 2159 по отношение на карантинирания и 

Решение № 2117 по отношение на избирателя с трайни увреждания 

се допуска да гласуват само по постоянния или настоящия си адрес, 

в случай че има такова заявление и съществува пречка да гласуват, 

ако са в секция по трети техен евентуален адрес. Това ми е 

предложението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване изпращането на писмо с текста, 

който беше гласуван и за други писма и е качен във „Въпроси и 

отговори“.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Колегата Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-15-247 от 26 март 2021 г. Писмото е от РИК – Разград, и е 
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относно назначаване на допълнителен специалист към Районната 

избирателна комисия – Разград. Колегите ни пишат, че със свои 

решения са определили двама експерти да подпомагат дейността на 

комисията, като в момента съответно единият е в болнични, другият 

е под карантина. Предвид гореизложеното моля да им разрешим да 

определят още едно лице за технически експерт.  

С оглед на изложеното предлагам да разрешим на РИК – 

Разград, да определи още един експерт към РИК 18.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Колеги, връщаме се към първа точка. Заповядайте, госпожо 

Георгиева.  

 

Точка 1. Регистрация на агенции, които ще извършват 

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

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател.  

Колеги, докладвам ви проект на решение за регистрация на 

анкетьори от Агенция „Галъп Интернешънъл Болкан“ АД. 

Агенцията е регистрирана в Централната избирателна комисия с 

Решение № 2222-НС от 15 март 2021 г. като агенция, която ще 

извършва проучване „на изхода“ в изборния ден в изборите за 

народни представители на 4 април 2021 г. Иска се регистрация на 

седем лица. При извършената проверка е видно, че и седемте лица 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс.  

Предвид изложеното на база правните основания от 

Изборния кодекс и Решение № 2114-НС от 22 февруари 2021 г., 
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предлагам на Централната избирателна комисия да реши: регистрира 

като анкетьори предложените от Агенцията седем упълномощени 

лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение. На 

регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения. Решението 

подлежи на обжалване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Номерът на Решението е 2316-НС.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. Нямам друг 

доклад.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

минаваме към осма точка. Господин Арнаудов, заповядайте.  

 

Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моя папка в 

днешно заседание съм ви подготвил нов проект за решение. Като 

разгледах  по-обстойно преписката си смених мнението и вече ви 

предлагам един малко по-радикален проект за решение. Можете да 

го видите в моята папка. Това е проект за решение за прогласяване 

на нищожност на Решение № 157 от 23.03.2021 г. на РИК – 

Пазарджишки.  

Ще ви запозная накратко с мотивите с две изречения: 

Централната избирателна комисия приема, че решението на РИК – 

Пазарджишки, е взето извън компетентността на комисията, както и 

издаденият от нейния председател акт за установяване на 

административно нарушение, тъй като агитационният материал се 
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разпространява в интернет пространството и е достъпен и видим на 

територията на цялата страна, а за нарушения, извършени на 

територията на повече от един изборен район, компетентна е 

Централната избирателна комисия. Съгласно чл. 496, ал. 2 от ИК 

актовете за установяване на нарушения по ал. 1 се съставят от 

председателя на Централната избирателна комисия за нарушенията 

по чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 483, ал.4 от ИК. Също така, 

съгласно чл. 57, ал. 1, т. 45 Централната избирателна комисия взема 

решения за премахване или изземване на агитационни материали, 

поставени и разпространени в нарушение на Кодекса на територията 

на повече от един изборен район, или които се отнасят за повече от 

един изборен район.  

Предвид изложеното и на посочените правни основания 

Централната избирателна комисия реши: обявява нищожността на 

Решение № 157 от 23.03.2021 г. на РИК 13 – Пазарджишки. И 

решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 

съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от 

обявяването му.  

Оттеглих предишното си предложение за решение, тъй като 

смятам, че това повече отговаря на действителната фактическа 

обстановка, посочена в преписката. Предлагам това в момента на 

вашето внимание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Няма проблем, явно си играем на инат и 

личното его ще надделява. Само напомням, че Централната 

избирателна комисия преди няколко часа взе решение с мнозинство 

12 на 5 за друго изписване на това решение, друго по същество. Ако 

ще зависи от докладчика и той ще надделява на инат, или да 

показвате кое е мнозинството от ЦИК и така ще продължите – 

действайте, няма проблем. Аз се уморих.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев.  
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Въпросът е чисто организационен, както 

винаги. Аз даже не знам за какво става въпрос и за коя партия. 

Очевидно е някоя много особена. Въпросът е, че взехме протоколно 

решение за изписване на определен текст. Сега ни се внася друг 

текст. На пинг-понг ли ще си играем? В този пинг-понг не знаем кой 

държи хилките и къде е мрежата, но забивките са някъде в полето на 

ЦИК – това пък ви го казвам директно! Или се спазват някакви 

принципи, или не се спазват, а не инцидентно, хайде така, защото 

нещо станало междувременно. Това е. Това ми беше 

организационният въпрос.  

И затова държах, че когато има решение ЦИК, тя трябва да си 

държи на решенията. И именно това е достойнството на ЦИК, 

независимо от външен натиск. Ако не си държим на принципите и 

принципни решения по организацията поне, ето – виждаме го ей 

сега. Толкова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

обявявам 15 минути почивка. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия.  

Господин Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Само за яснота ще повторя: изтеглих 

стария проект, подготвил съм нов проект – по-различен, по-

радикален за прогласяване на нищожност на Решение № 157-НС от 

3.03.2021 г. на РИК 13 – Пазарджишки, защото смятам, че те са се…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

прекъсваме поради липсата на кворум.  

 

(След прекъсването) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, отново сме в „Доклади по дела,  жалби и сигнали“ по 

отношение на жалбата срещу Решението на РИК 13 – Пазарджишки, 

което се обжалва, на доклад на колегата Арнаудов.  

Предлагам да бъде прегласувано протоколното решение, 

което беше взето, с оглед обстоятелството, че РИК се е произнесла 

по въпрос, който е извън нейната компетентност. Колегата Арнаудов 

е подготвил друг проект, който ще видим след малко.  

Процедура по гласуване предложението да прегласуваме, 

като по този начин вече може да влезе другия проект.  

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колега Арнаудов, заповядайте накратко да представите новия 

проект, който ще предложите.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Новият проект се намира в моята папка 

в днешното заседание с № 4801-НС.  

Накратко, проектът е за прогласяване на нищожност на 

Решение № 157-НС на РИК 13 – Пазарджишки, защото са се 

произнесли извън тяхната компетентност и председателят на РИК 13 

– Пазарджишки, е издал акт за установяване на административно 

нарушение. Става въпрос за агитационен материал, който се 

разпространява в интернет пространството и е достъпен и видим на 

територията на цялата страна, а за нарушения, извършени на 

територията на повече от един изборен район компетентна е 

Централната избирателна комисия, както и актовете за установяване 

на нарушения се съставят от председателя на Централната 

избирателна комисия. Също така, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 45, 

Централната избирателна комисия взема решения за премахване или 

изземване на агитационни материали, поставени или разпространени 
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в нарушение на Кодекса на територията на повече от един изборен 

район.  

Затова предлагам решение, с което обявяваме нищожността 

на Решение № 157-НС от 23.03.2021 г. на РИК 13 – Пазарджишки. 

Решението подлежи на обжалване по съответния ред.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложения проект.  

Колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам сега по новия проект поне, 

за да няма никакво колебание за нашата константна практика, да 

напишем във втория абзац едно допълнително изречение, както 

беше написано в първото решение, че обжалваното решение слага 

началото на административно… и не подлежи на обжалване, но 

ЦИК се самосезира и обявява за нищожно решението на другите 

основания, развити в новия проект. За да не излезе така, че все пак 

ние сме разгледали жалба срещу решение, което не подлежи на 

обжалване. Това е смисълът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В тази връзка пак за точната употреба на 

думи. Интернет пространство не знам какво значи. Интернет 

означава определен набор от определен тип страници на определен 

тип адрес. То не е въобще интернет пространство. Къде, на коя 

страница в интернет е разпространен въпросният материал – поне да 

се уточни. Какво значи това „интернет“? Че интернет има и 

социални мрежи, има и едни други адреси. Всичко е вързано в 

интернет – ютуб, Туитър, не знам какви си също си имат адреси, 

които с препратки мога да ги пратя. Няма конкретизация. Какво 

значи интернет пространство? Какво значи социална мрежа? 

Обсъждало се нещо в социалните мрежи – какво значи това? 

Обсъжда се на определени сайтове в тези мрежи, или профили, или 

не знам какво си. Няма конкретизация.  
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Общите родови понятия водят до абсолютна мъгла общо 

взето какво става. А ние се произнасяме по конкретности май. Да се 

уточни какво значи „интернет пространство“ и на кой адрес в 

интернет пространството се е появил въпросният материал.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В този случай 

предлагам в абзаца, който е с оспореното решение: „разпространява 

в социална мрежа Фейсбук“, за да може точно така да бъде 

уточнено.  

Можем да го оставим: „разпространено в интернет чрез 

социалната мрежа Фейсбук“.  

Колеги, има ли други предложения?  

Ако няма други предложения, процедура по гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 2 

(Ерхан Чаушев и Йорданка Ганчева).  

Номерът на Решението е 2317-НС.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, при това положение 

Централната избирателна комисия, тъй като тя е компетентна да 

разгледа сигнала, който е постъпил в Районна избирателна комисия 

– Пазарджик, става въпрос, че „кандидат за народен представител от 

13 многомандатен избирателен район, публикува в социалната 

мрежа Фейсбук, група „Пещерци“ свой предизборен плакат, като за 

фон е използвана брошура, отпечатана по поръчка на „Биовет“ АД, 

която съставлява авторски продукт, съответно този плакат се намира 

на изписания Фейсбук адрес, „като за улеснение сме заверили 

нотариално тази страница във Фейсбук“, каквото и да значи това.  

Аз предлагам Централната избирателна комисия с 

протоколно решение да остави без разглеждане този сигнал, тъй 

като става въпрос за Фейсбук страница в интернет, на основание § 1, 

т. 15 от Изборния кодекс.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Уважаеми колеги, преминаваме към десета точка. Госпожа 

Дюкенджиева. 

 

Точка 10. Разни.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, моля за протоколно решение да качим на 

интернет страницата регистрираните от нас застъпници извън 

страната, както и списъците на упълномощените представители.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

И, колеги, една минута и аз да взема думата.  

Докладвам ви, че с вх. № ЧМИ-01-7 от 26.03.2021 г. 

пристигна Указ № 104 от 23 март 2021 г. на Президента на 

Република България, с който се насрочва частичен избор за кмет на 

кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково на 

27 юни 2021 г.  

За сведение и съответно да бъде качен в рубриката „Частични 

избори“.  
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Отделно от това ви докладвам постъпило писмо с вх. № НС-

04-54 от 26.03.2021 г., с което министърът на труда и социалната 

политика ни уведомява, че ще има среща с наблюдателите от ОССЕ, 

която ще се проведе чрез Zoom кореспондентна връзка на 

30.03.2021 г. от 10,30 ч. Също за сведение и запознаване на 

членовете на Централната избирателна комисия.  

С това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия и насрочвам утрешното заседание в 13,30 ч.  

Благодаря ви, колеги.  

 

(Закрито в 20,35 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Александър Андреев  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

Стенографи:  

Стефка Аличкова  

 

Катя Бешева 

 

Нина Иванова 

 

 

 


