ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 323
На 30 март 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Регистрация на наблюдатели.
Докладват: Цветанка Георгиева, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева
2. Регистрация на застъпници извън страната.
Докладва: Докладва Силва Дюкенджиева.
3. Медийни пакети.
Докладва: Катя Иванова
4. Промяна в Приложение № 88-НС.
Докладва: Емил Войнов
5. Доклад относно машинно гласуване.
Докладват: Таня Йосифова, Емил Войнов
6. Доклад относно разяснителна кампания.
Докладва: Кристина Стефанова
7. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солаков, Бойчо Арнаудов,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева
8. Проект на решение относно определяне на реда и срока за
извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на
Изборния кодекс в изборите за народни представители на 4 април
2021 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по
чл. 40 от Изборния кодекс.
Докладва Мария Бойкинова
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9. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
Докладват: Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Йорданка Ганчева
9а. Принципно решение относно реда за предаване от
СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с
резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април
2021 г.
Докладва: Таня Йосифова
10. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Емил Войнов, Силвия Стойчева,
Мария Бойкинова, Ивайло Ивков
11. Отговори по въпроси на гражданиДокладват: Бойчо Арнаудов, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Ивайло Ивков
12. Разни.
Докладва: Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Таня Цанева
Заседанието бе открито в 11,20 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на комисията.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 30 март 2021 г.
Виждате във вътрешната мрежа дневният ред, който е обявен.
Имате ли предложения за допълнение?
Заповядайте, госпожо Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожо председател, искам отделна
точка относно Проект на принципно решение за връщане на
сгрешения протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам това
да бъде т. 9а – Принципно решение за сгрешен протокол.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да бъда включен, ако не съм, в т. 10
– Доклади по дела, жалби и сигнали.
Моля да бъда включен в т. 11 – Отговори по въпроси на
раждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включен сте.
Други желаещи за включване в дневния ред? – Заповядайте,
господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз съм по-скоро за изключване.
Вписан съм погрешно като докладчик в т. 1 – Регистрация на
наблюдатели, и моля да ме заличите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други желаещи?
– Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –
няма.
За протокола – днес отсъства от заседанието по уважителни и
обективни причини госпожа Таня Цанева.
Преминаваме към точка първа от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Георгиева.
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Точка 1. Регистрация на наблюдатели.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин
председател.
Колеги, докладвам ви проект на решение за регистрация на
наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната
среда“, регистрирано с Решение № 2215-НС от 15 март 2021 г. като
българска неправителствена организация за участие в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Решението е в моя папка от вчерашна дата.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи
съгласно Изборния кодекс. Заявено е участието на 42 упълномощени
лица, като 22 от тях са в страната и 20 – извън страната.
Извършена е проверка на предложените лица, от която е
видно, че 40 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а
за две от тях са установени несъответствия.
Предвид на това, предвид на представените всички
изискуеми документи, резултатите от проверката и на база правните
основания от Изборния кодекс и Решение на Централната
избирателна комисия № 2017-НС от 11 февруари 2021 г., предлагам
на Централната избирателна комисия
да регистрира като
наблюдатели 40 упълномощени представители на сдружение
„Институт за развитие на публичната среда“, от които 21 за страната
и 19 за извън страната по приложените таблици.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в Публичния
регистър и да им се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
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Решението е № 2333-НС.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Нямам друг доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
колега Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, в моята папка от днес може да намерите
под № 4824
проект за решение относно публикуване на
упълномощени представители на коалиция „Изправи се! Мутри
вън!“.
С вх. № НС-10-16 от /29 май 2019 г. в Централната
избирателна комисия е постъпил списък – Приложение № 1 към
Решение № 2149-НС от 1 март 2021 г. на Централната избирателна
комисия, от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“, представлявана от
госпожа Мая Божидарова Манолова-Найденова и господин Николай
Димитров Хаджигенов, чрез пълномощника си
госпожа
Я.
Г.
, съдържащ 5 упълномощени представители при
произвеждането на изборите за народни представители, насрочени
на 4 април 2021г.
Списъкът е представен и на технически носител.
След извършената проверка Централната избирателна
комисия констатира, че за 5 упълномощени представители са
изпълнени изискванията на чл. 124 от Изборния кодекс, както и
Решение № 2149-НС от 1 март 2021 г. на Централната избирателна
комисия.
Предвид горното и на съответните правни основания ви
предлагам да вземем решение, с което да се публикуват на интернет
страницата на Централната избирателна комисия 5 упълномощени
представители на коалиция „Изправи се! Мутри вън1“, съгласно
приложение към настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Колеги, това е проекта ми за решение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложения проект.
Има ли предложения? – Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Имате ли доклад по отношение на наблюдателите?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги,
предлагам ви проект за решение под № 4829, който е в моята папка
от днес.
Проектът за решение е относно искане да бъде регистриран
като международен наблюдател представител на председателят на
Работна група за междупарламентарни връзки Азербайджан –
България в Милли Меджлиса на Република Азербайджан, за участие
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Уважаеми колеги, постъпило е писмо от Министерството на
външните работи с вх. № НС-04-01-24\13 от 29 март 2021 г. с искане
да бъде регистриран като международен наблюдател председателят
на Работна група за междупарламентарни връзки Азербайджан –
България в Милли Меджлиса на Република Азербайджан за участие
в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
На основание съответните правни текстове, предлагам да
вземем решение, с което да регистрираме като международен
наблюдател в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
господин Р. А.
от Азербайджан.
Регистрираният наблюдател да се впише в публичния
регистър и съответно да му бъде издадено удостоверение..
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте проектът на решение.
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Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2334-НС.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, предлагам на
вашето внимание проект за решение под № 4830 в моята папка от
днес относно регистрация на Сдружение с нестопанска цел
„Истината за Стара Загора“ за участие с наблюдатели в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Постъпило е заявление с вх. № 24 от 29 март 2021 г. от
Сдружение с нестопанска цел „Истината за Стара Загора“, което е
представлявано от господин Я.
Я.
, за регистрация за
участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4
април 2021 г.
Към заявлението, колеги, са приложени съответните
изискуеми документи, съответно пълномощно; декларации по
образец; списък с имената и единните граждански номера на
изрично упълномощените от сдружението лица.
От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията е
видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена
полза.
Предложени за регистрация като наблюдатели в страната са
295 лица.
От полученото по електронна поща писмо от
„Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на
лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от
сдружението „Институт за развитие на публичната среда“, от
проверката е видно, че към датата на регистрацията 288 лица
отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 7 лица са
установени несъответствия.
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На база на горното и на съответните правни основания ви
предлагам, колеги, да вземем решение, с което да регистрираме
Сдружение с нестопанска цел „Истината за Стара Загора“ за участие
с наблюдатели в изборите в изборите за народни представители на 4
април 2021 г. като българска неправителствена организация.
Регистрират се като наблюдатели 288
упълномощени
представители на Сдружението с нестопанска цел „Истината за
Стара Загора“, както следва.
Имената са по списък със съответните ЕГН-та, като
регистрираните наблюдатели бъдат вписани в Публичния регистър и
съответно да им бъдат издадени удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Колеги, това е проекта ми за решение на Сдружението с
нестопанска цел „Истината за Стара Загора“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2335-НС.
Имате ли още за доклад?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря Ви.
Преминаваме към точка трета от дневния ред – „Медийни
пакети“.
Има ли доклади към момента?
РЕПЛИКИ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме
към точка четвърта от дневния ред. Заповядайте, господин Войнов.
Точка 4. Промяна в Приложение № 88-НС.

9
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, във връзка с приетите Методически
указания за секционните избирателни комисии, където е указано
смарт картите от машинното гласуване да се предават от районните
избирателни комисии на Централната избирателна комисия е
необходимо да се направи допълнение в протокола за предаване и
приемане на изборни книжа и материали от РИК на СИК, именно
Приложение № 88-НС.
Подготвил съм проект за допълнение на протокола, който
може да видите в моята папка. Добавеният текст е маркиран в
жълто. Освен, че е добавена нова т. 9 – 5 броя смарт карти от
машинното гласуване, в т. 4 е уточнено, че са два броя записващите
технически устройства и се уточнява, че това са флаш памети.
Предлагам да го погледнете и, ако няма забележки, да
одобрим изменението в протокола.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката колегата Войнов в
жълт цвят промените, които се предлага да бъдат направени в
Приложение № 88-НС. Те са свързани и с предаването съответно на
външните памети и на смарт картите за машинното гласуване.
Има ли предложения във връзка с корекциите, които се
предлагат? – Не виждам.
Процедура по гласуване одобряването на промените в т. 4 на
самото приложение и добавянето на т. 9 в Приложението.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Подлагам на гласуване предложения проект на решение, с
който одобряваме книгата Приложение № 88-НС с нанесените вече
и одобрени корекции.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
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Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Решението е № 2336-НС.
Колеги, предлагам с протоколно решение да одобрим
изпращането с писмо до „Държавен вестник“ на решение и
Приложението да бъде публикувано съгласно Изборния кодекс.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Уважаеми колеги, предлагам да гласуваме изпращането на
така одобрената книга до всички районни избирателни комисии до
„Информационно обслужване“ АД с оглед взимането предвид на
промените, които са направени.
Процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Преминаваме към точка пета от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Йосифова.
Точка 5. Доклади относно машинно гласуване.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, първо ви докладвам
писмо с вх. № ЦИК-06-6-179 в моя папка от днес от изпълнителя
„Сиела Норма“ АД във връзка с транспортните планове по области.
Посочват ни, че са готови 23 от 31 изборни района и днес ще
предоставят информация и за останалите области, както и
информация за пълния списък, който изискахме на лицата, които са
заети като техници, шофьори и друг персонал във връзка с работата
с устройствата за машинното гласуване.
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На този етап го докладвам за сведение, още повече, че ние ме
и в копие на това писмо.
На следващо място докладвам, че сме получили решение на
Районна избирателна комисия – Видин, с вх. № НС-15-262. Намира
се в моя папка от днес.
Решението е относно определянето на окончателни маршрути
за разнасяне на машините за гласуване и предаването на членовете
на СИК на 3 април 2021 г. в Изборен район № 5 – Видински за
произвеждане на избори те за народни представители на 4 април
2021 г. (Уточнение извън микрофон.)
Колеги, продължавам с доклада относно решението на РИК –
Видин.
След като са ни изпратили информация за петте лъча, следва
и в диспозитива, така да кажем, че указват на „Сиела Норма“ АД да
предостави на РИК – Видин, списък с имена и телефонни номера на
упълномощените им представители, които ще предадат и монтират
машините в предизборния ден, както и ще подпишат протоколите
съгласно Методическите указания на ЦИК.
Указва на „Сиела Норма“ АД, че предаването на машините от
упълномощените им представители на СИК-те на територията на
РИК – Видин, следваше да се извърши от 9,00 до 18,00 ч. на 3 април
2021 г. и настоящото решение да се изпрати до Централната
избирателна комисия с оглед определянето на начален час на
тръгване от гр. София на необходимите 129 машини, осигуряващи
възможността за нормалното им транспортиране, претоварване и
доставяне до всяка СИК, определена за машинно гласуване на
територията на област Видин.
Настоящото решение да се изпрати на „Сиела Норма“ АД,
ЦИК и ОДМВР – Видин, за сведение и предприемане на съответните
действия.
Именно във връзка с представения ни транспортен план, ако
го погледнем за област Видин, там са посочени началните часове.
Запознах се и те изцяло съвпадат с указанията, които са ни посочили
от РИК – Видин, тоест дори пред 9,00 ч. трябва да са пристигнали
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някои от бусовете във връзка с осигуряване на съответните машини
на територията на Видинския избирателен район.
Колеги, с оглед изложеното, предлагам да се изпрати
посоченото решение до „Сиела Норма“ АД и до министъра на
вътрешните работи.
Правя корекция, да не е до министъра на вътрешните работи,
а до старши комисар Гребенаров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
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, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължете, госпожо Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: На следващо място ви докладвам писмо
от изпълнителя „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-6-182 в моя
папка от днес във връзка с осигуряване на единен телефонен номер
за оказване на техническа помощ на машините в периода от 6,00 до
24,00 ч. на изборния ден. Единният телефонен номер е 070015016.
Към този номер са закачени 75 телефона на служителите, които ще
оказват съдействие в изборния ден. Този номер ще бъде предоставен
на специално разпечатана табелка на членовете на СИК в събота от
техниците.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
предложението е да бъде препратен до всички районни избирателни
комисии с оглед оповестяването на секционните избирателни
комисии в денят на изборите да може в случай на необходимост да
бъде осъществявано обаждане на този телефон и отделно от това
предлагам да бъде обособена самостоятелна папка, в която тук, в
Комисията, да се събира информация и евентуално, ако ма промени,
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за да може в изборния ден, ако е необходимо, да бъде за ползване от
членовете на Комисията.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова),
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЦИК-06-6-189 от Министерството на вътрешните работи във
връзка с предоставения допълнителен списък на лица. От
изпълнителя е извършена проверка, при която са установени данни
за криминални прояви у едно лице.
Предлагам да се изпрати писмо до „Сиела Норма“ АД за
отстраняване на посоченото лице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова),
Заповядайте, колега Войнов
ЕМИЛ ВОЙНОВ: : Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК 06-6-184
от 29 март 2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и с него ни
изпращат редактиран клип за секционните избирателни комисии.
Освен това обръщат внимание на нашата забележка, че ако
захранването бъде преустановено и се наложи машината да бъде
изгасена, след възстановяване на захранването, гласуването не може
да продължи.
От „Сиела Норма“ АД считат, че това противоречи на
Методическите указания на ЦИК, освен това заявяват, че
възникването на обективни обстоятелства, каквото представлява
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спиране на захранването, не зависят от волята, усилията и грижата,
които полага за изпълнение на задълженията си, и заявяват, че при
такива обстоятелства няма да носят отговорност за това, че в
конкретната секция изборния ден не е приключил машинно.
Предлагат или да се актуализират Методическите указания в
тази част, или да е ясно, че „Сиела Норма“ АД няма да носи
отговорност за това, че в тези секции не е протекло машинно
гласуване.
Освен това молят за нашето потвърждение, че секционните
избирателни комисии ще осигурят приемо-предавателните
протоколи, които трябва да се подпишат между СИК и „Сиела
Норма“ АД.
В това писмо са две неща. Първо, предлагам – всичко това
можете да видите в моя папка, подпапка „Сиела“, там е клипа. Той
действително е преработен според нашите указания и счита, че може
да го одобрим. Разбира се, има някои недостатъци, че бюлетината не
е показана по-отблизо, но с оглед на това, че до изборния ден
остават само няколко дни, предлагам да го одобрим в този вид и да
го качим на страниците, за да могат секционните избирателни
комисии да се запознават с него.
Що се отнася до забележките на „Сиела Норма“ АД относно
прекратяване на гласуването, съм подготвил писмо до тях, в което се
казва, че „в Методическите указания, приети с Решение на
Централната избирателна комисия № 2261-НС от 19 март 2021 г. е
записано, че в случай, че специализираното устройство за машинно
гласуване не стартира или преустанови работа по време на изборния
ден, гласуването продължава с хартиени бюлетини. Съгласно
Методическите
указания,
независимо
от
причината
за
преустановяване на работата на машината, гласуването продължава
с хартиени бюлетини и в констативния протокол, който се съставя,
се описва причината за преустановяване на работата“, както и им
казваме, че „съгласно същите Методически указания секционната
избирателна комисия получава от РИК и Общинската
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администрация образци на протоколи, съответно Приложение № 2,
№ 3 и № 12 към Методическите указания“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, това е
предложеният отговор.
Процедура по гласуване на допълнения отговор.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, да одобрим клипа с нанесените промени.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 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, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев и
Севинч Солакова).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам клипът да бъде качен на
страницата на Централната избирателна комисия в Раздел
„Обучителен портал“ и в „Машинно гласуване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на протоколно решение за качване на клипа на страницата
на Централната избирателна комисия в подстраницата „Машинно
гласуване“, както и в раздел „Обучителен портал“.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, връщам на доклад писмо с вх. №
НС-22-1189 от 27 март 2021 г. Припомням, че писмото е от Г.
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С.
и ни задава въпроса какво се случва, ако избирател не е
успял да гласува с машината в предвиденото време? Дали му се дава
възможност да гласува с хартиена бюлетина?
Във връзка с това писмо имам свързан доклад, а именно
получено писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-6-181 от 29
март 2021 г. Това писмо е в отговор на наше запитване относно т.
6.6. Отказ от извършване на гласуването от ръководството за
служител на СИК.
С писмото от „Сиела Норма“ АД изпращат указания за
действията на секционната избирателна комисия при отказ от
извършване на гласуване или при изтичане на сесията, предвидена за
това.
От „Сиела Норма“ АД уточняват, че ако до изтичане на
сесията бъде направен избор, но е останал непотвърден, няма да
бъде отчетен и записан в паметта на машината. Тоест дори и
избирател да е маркирал кандидатска листа, ако не е потвърдил своя
избор, то той не е гласувал.
Връщам се на писмото на Г.
С.
Във вчерашния ми
доклад предложих да отговорим на господин С.
, че в случай,
че изтече времето за гласуване с машината, то избирателят не се
допуска до повторно гласуване.
След обсъждане в Група „Машинно гласуване“ се
обединихме всички, единствено колегата Бояджийски не е запознат,
тъй като го няма, че на избирателя следва да се предостави
възможност да гласува с хартиена бюлетина, като аргумента за това
е, че в машината не се отчита вот, ако той не е потвърден и би
следвало да се даде възможност на избирателя да гласува.
Писмото е в моя папка. В него са нанесени и двата варианта –
единият е маркиран в жълто, другият е маркиран в зелено.
От Група „Машинно гласуване“ предлагаме да дадем
възможност на избирателя да гласува с хартиена бюлетина.
Предлагам Комисията да прецени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
двата варианта, време е за запознаване с текста.
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Не разбрах колегата Войнов какво подкрепя. Кой вариант от
двата – в жълто или в зелено.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Казах, че от Група „Машинно гласуване“
предлагаме зеления вариант – на избирателя да се предостави
възможност да гласува с хартиена бюлетина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, позволете ми да изразя моето становище. Считам, че не
следва да отговаряме на господин С.
или отговорът трябва да
бъде съобразен с нашите Методически указания.
Ние не бихме могли да развием всички възможни хипотези, в
които евентуално да не може да се де гласува с машината или
поради това, че е чакано 5 мин., или поради някаква друга причина –
грешка или каквото и да било, избирател се върне и желае отново да
упражни правото си на глас. До момента винаги Централната
избирателна комисия е давала ясно разрешение, че в случаите с
машинното гласуване не може да стане грешка, в случаят
избирателят, първото, което е, може да връща назад, за да може да
си потвърди, след което избора.
На второ място, достатъчно дълго е времето, за да може той
да направи своят информиран избор и да упражни правото си на
глас.
На трето място, видно и от демонстрациите на машините,
които бяха, дори и при гласуването имаме звуков сигнал, тоест не
само тогава, когато са изтекли петте минути, което пък довежда и до
въпросът е ли гласувал или не е гласувал, тъй като самия звуков
сигнал не е достатъчно основание, за да се приеме, че е изтекло
времето и не е гласувал. Явно е възможно междувременно да е
упражнил правото на глас.
Затова няма да подкрепя и бих предложил този отговор,
който е подготвен, да остане за сведение, както и запитването на
господин С.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Господин С.
не е чак толкова.
Конкретното писмо просто е повод, то не е от значение Дори и да
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остане за сведение, може да възникне въпроса от секционни
избирателни комисии как трябва да постъпят. Според мен поне
трябва да им укажем, че трябва да вземат решение на СИК как да
процедират, ако нямаме решение по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен хипотетични въпроси, които
не са задавани от членове на СИК нито в миналите избори, нито в
тези досега, няма какво да обсъждаме.
Ако ни питат, аз лично бих им казал да действат спрямо
всеки конкретен казус, защото живота е по-богат от инструкциите
ни. Един човек може наистина да се обърка и да му се даде
възможност, друг може очевидно да бави процеса и да се прави – да
не казвам на какъв, тогава взима решение или председателя на СИК
пред всички членове, или бързо решение взимат членовете на СИК
във всеки конкретен случай и действат. Не можем да предвидим
всички хипотези. Още повече, аз не си спомням да е имало такава в
предишните избори с машинно гласуване. Не помня нито един такъв
случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Войнов, държите ли на предложението?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Явно не се подкрепя нито един от двата
варианта.
Съгласен съм да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви.
Имате ли друг доклад в тази точка?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да.
Последният ми доклад е писмо с вх. № ЦИК-06-6-183 от 29
март 2021 г. от „Сиела Норма“ АД до главния секретар на МВР с
копие до Централната избирателна комисия във връзка с
необходимостта от извършване на подготовка за товарене на
машините за областните градове, което ще стартира от петък. От
„Сиела Норма“ АД молят да им бъде осигурено разрешение за
свободно придвижване на машините на територията на склада на
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„Карго Партнер“ до всички рампи, чрез които ще се извърши
товаренето и след това посрещането на машините за периода от 0,00
ч. на 1 април 2021 г. до 20,00 ч. на 5 април 2021 г.
Тъй като писмото е до главния секретар на МВР с копие до
Централната избирателна комисия го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Преминаваме към точка шеста от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Стефанова.
Точка 6. Доклад относно разяснителната кампания.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с писма с вх.
№ НС-25-11-5 сме получили междинния доклад на БТВ „Радио
Груп“ за периода 22 – 26 март 2021 г. във връзка с разяснителната
кампания, излъчванията по Радио компания „СИ Енджой“ и другият
седмичен е на „Нова Броуд Кастинг Груп“ с вх. № НС-25-11-4,
придружен със сертификатите за излъчванията. Намират се в моята
папка от вчера.
Колеги, всички седмични отчети, освен че ги предоставям на
счетоводството, ги има класифицирани, подредени в папка
„Разяснителна кампания“, подпапка „Отчети“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колеги, връщаме се към точка първа от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
Точка1. Регистрация на наблюдатели.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: : Благодаря Ви, господин
председател.
Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание ви
предлагам, първо, проект за решение с № 4832, а именно за
регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“.
Заявлението е постъпило с вх. № 14 (14-4) от 29 март 2021 г.
Подписано е от представляващия Е.
Х.
чрез
пълномощника Н.
Г.
Тази организация е регистрирана
за участие в изборите с наше Решение № 2241-НС. Представени са
всички необходими документи: пълномощно в полза на 20 лица; 20

20
бр. декларации по образец; списък с имената и единния граждански
номер като списъкът е и на технически носител.
На 29 март 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща
писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената
проверка и всички лица отговарят на изискванията.
Поради което, колеги, ви предлагам да регистрираме като
наблюдатели 20 упълномощени представители на сдружение
„Младежи за Балканите“, както са описани. Съответно да се впишат
в Публичния регистър и да им бъдат издадени удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
доклада.
Процедура по гласуване на решението за регистрация.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня
Йосифова); против – няма.
Решението е № 2337-НС.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, следващият
проект за решение е за регистрация на наблюдатели от сдружение
„Демокрация и законност“. Проектът е с № 4834.
Съответно има подписано заявление от представляващия
Ц.
П.
Иска се регистрация на 11 наблюдатели в
страната и извън страната, от които 10 лица са за страната и едно
лице е за извън страната.
Извършена е проверка на лицата. Всички отговарят на
изискванията. Приложени са всички документи, поради което
предлагам да регистрираме 10 упълномощени представители на
сдружение „Демокрация и законност“ за страната, така както са
описани, и да регистрираме като наблюдател един упълномощен
представител за извън страната, съответно както е описан.
Да се впишат в Публичния регистър и да им бъдат издадени
удостоверения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2338-НС.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, продължавам
със следващия проект за решение, а това е именно за регистрация на
наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и
демократични избори“.
Заявлението е с вх. № 6 (6-7) от 29 март 2021 г. Подписано е
от
представляващия
сдружението
чрез
упълномощения
представител.
Представени
са:
пълномощно;
пълномощно
от
представляващия в полза на 121 лица, които да бъдат регистрирани;
списък със съответно техните имена; декларации 121 бр.
От извършената проверка на 29 март 2021 г. е установено, че
към датата на регистрацията 115 лица отговарят на изискванията, а
за 6 лица са установени несъответствия.
Колеги, предлагам ви да регистрираме като наблюдатели 115
упълномощени представители на сдружение „Гражданска
инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както
следва. Съответно да бъдат издадени удостоверения и да се впишат в
Публичния регистър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Решението е № 2339-НС.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, с вх. № 15-2 от 30 март
2021 г. е постъпило заявление от сдружение „Сдружение на
роверите“, подписано от представляващия сдружението чрез
упълномощения представител. Това е българска неправителствена
организация, регистрирана с наше Решение № 2239-НС.
Приложение са всички необходими документи. Иска се
регистрацията на 8 лица. Извършена е проверка на 30 март 2021 г.
Всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс , поради
което, колеги, предлагам да регистрираме като наблюдатели 8
упълномощени представители на сдружение „Сдружение на
роверите“, съответно да бъдат вписани в Публичния регистър и да
им се издадат удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Решението е № 2340-НС.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Следващия проект за решение е
относно регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на
независимите студентски дружества“.
Заявлението е с вх. № 2 (2-5) от 29 март 2021 г. Подписано е
от
представляващия
сдружението
Тодор
Гунчев
чрез
упълномощения представител В.
Д.
Сдружението е
регистрирано като неправителствена организация с наше Решение№
2184-НС от 9 март 2021 г.
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Предложени са за регистрация 145 представители на
сдружението.
На 29 март 2021 г. е извършена проверка. От проверката се
установява, че 135 лица отговарят на изискванията, за 10 лица са
установени несъответствия, поради което ви предлагам да
регистрираме 135 лица като упълномощени лица на сдружение
„Федерация на независимите студентски дружества“, които да бъдат
вписани в Публичния регистър и да им бъдат издадени
удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: 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, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2341-НС.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС18-12 от 26 март 2021 г. по електронната поща сме получили писмо
от „Федерацията на независимите студентски дружества“.
С първото Решение № 2184-НС от 9 март 2021 г., с което е
регистрирана организацията, тя е посочила за регистрация три лица,
от които едно лице за извън страната и две лица в страната, но тъй
като в заявлението не беше посочено кое е лицето, което да бъде
регистрирано като наблюдател извън страната, трите лица са
регистрирани за страната.
С вх. № 2-6 от 29 март 2021 г. е постъпило ново заявление,
подписано от господин Гунчев. Донесено е от упълномощения
представител господин Димитров, с което се уточнява, че лицето,
което желае да бъде регистрирано извън страната е именно лицето
Мария Георгиева Ненкова. От вчера са приложени ново заявление;
пълномощно от господин Гунчев в полза на лицето; декларация по
образец.
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Колеги, предлагам ви този проект на решение, който е с №
4836, вътре с два диспозитива, а именно да заличим като наблюдател
за страната упълномощения представител Мария Георгиева Ненкова
и съответно да анулираме издаденото удостоверение с номер и да
регистрираме като наблюдател един упълномощен представител на
сдружението за извън страната госпожа Мария Георгиева Ненкова,
която да бъде вписана в Публичния регистър и да й бъде издадено
ново удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложения проект на решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 2342-НС.
Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
Точка 2. Регистрация на застъпници извън страната.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: : Благодаря Ви, господин
председател.
Уважаеми колеги, в моя папка има проект за решение с №
4831 относно регистрация на застъпници на кандидатска листа на
коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на народни
представители на 4 април 2021 г.
Заявлението е с вх. № НС-11-51 от 29 март 2021 г. за
регистрация на застъпниците в избирателни секции извън страната
на кандидатската листа. Заявлението е подписано от
упълномощените представители Аглика Виденова и Мирослава
Гатева Към заявлението са приложени: пълномощни от Корнелия
Нинова в полза на Аглика Виденова и Мирослава Гатева; списък,
съдържащ имената на 5 лица, които да бъдат регистрирани като
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застъпници на кандидатската листа, като списъка е на хартиен и
технически носител; 5 бр. декларации от лицата.
След извършена проверка, получена в Централната
избирателна комисия, се установи, че всички лица отговарят на
изискванията на Изборния кодекс, поради което, колеги, ви
предлагам на основание чл. 57 и чл. 123 от Изборния кодекс и
Решение на ЦИК № 2087-НС от 17 февруари 2021 г. да регистрираме
за застъпници на кандидатска листа на коалиция „БСП за България“
в избирателни секции извън страната петте лица, на които да бъдат
издадени удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложеният проект на решение.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 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.
Решението е № 2343-НС.
Преминаваме към точка седма от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Солакова.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа във вчерашна папка имам изготвени две писма до
административния ръководител на Районна прокуратура – гр.
Шумен, първо.
Въз основа на извършената проверка от частичните избори за
кмет на 28 февруари 2021 г., съответно втори тур на 7 март 2021 г. е
установено гласуване в нарушение и без избирателни права. Знаете,
вчера изпратихме такива писма. В този случай в кметство Венец на
първия тур е гласувало едно лице с настоящ адрес извън Република
България, на втория тур са гласували две лица.
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При наличие на тези данни предлагам да изпратим писмото
до административния ръководител на Районната прокуратура в
Шумен с уточненията и поясненията, които даваме относно
предоставените заверен препис от списъка на гласувалите в
нарушение или без избирателни права, изготвен от Главна дирекция
„ГРАО“, както и копие от съответните страници на избирателните
списъци.
Моля да видите писмото и да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване изпращането на писмото.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 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.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващото писмо е до Районна
прокуратура – Стара Загора. В изборите за кмет на община Мъглиж,
данни за гласуване на лице на адрес, който е различен от постоянния
и настоящия му.
Отново прилагаме заверено копие от списъка, изготвен от ГД
„ГРАО“, както и копие от съответната страница на избирателния
списък в секцията, в която е гласувало това лице.
Моля вижте писмото в папка с вчерашна дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване на писмото.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване във
вътрешната мрежа в днешна папка е публикуван проекта на
Оперативен план.
Докладвам ви го за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, моля да
се запознаете с проекта на Оперативния план, за да може след това
да бъде обсъден в групата и ако има предложения да бъдат взети
предвид.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Подготвил съм едно решение, за което
бяхме казали, че ще приемем, а именно решението за отварянето на
всички запечатани помещения и прибирането на книжата в изборния
ден.
Проектът на решение е качен в моя папка в днешно заседание
и е с № 4834 – за отваряне на запечатани помещения, определени за
съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни
представители на 4 април 2021 г., в които се съхраняват изборни
книжа от предходни избори и референдуми.
Накратко решението.
Разрешаваме отваряне на запечатаните помещения.
Отварянето на помещенията да се извърши не по-рано от
20.00 ч. на 4 април 2021 г.
Определянето на помещенията с цел прибиране и
съхраняване в тях на изборните книжа и материали се извършва със
заповед на кмета на общината съгласно на т. 1 от Решение № 1244МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.
Достъпът да се осъществи отново по същото Решение
№ 1244-МИ.
Изборните книжа и материали да се поставят в обособено
помещение, непозволяващо смесването, объркването по друг начин
или изгубването на изборните книжа и материали.
За извършените действия да се съставят съответните
документи и те да бъдат изпратени на Централната избирателна
комисия.
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В общините, в които са определени самостоятелни
помещения и не се налага съвместяване с изборни книжа от
предходни избори и референдуми, не е необходимо отделно
решение на Централната избирателна комисия.
Това е накратко решението. То е и във връзка с множеството
запитвания, постъпили в Централната избирателна комисия за
отваряне на запечатаните помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
предложения относно текста на изготвения проект на решение? – Не
виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2344-НС.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Имам и две допълнителни
предложения.
Първото предложение е да качим съобщение на сайта на
Централната избирателна комисия, че сме приели такова решение.
Второто ми предложение е това решение да бъде изпратено
на всички общини и до районните избирателни комисии, за да ги
информираме и да не продължават да ни изпращат запитвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
двете предложения. Едното е да бъде качено съобщение на
страницата на Централната избирателна комисия и да бъде
изпратено до всички общини и до районните избирателни комисии.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, последно предложение, отново
свързано с това решение, тъй като вече има постъпили такива писма
в Централната избирателна комисия.
Предлагам да отговаряме, че Централната избирателна
комисия днес е приела такова решение и да се съобразят с него.
В момента имам такова писмо от кмета на община Братя
Даскалови.
Така ще отговоря – че сме приели такова решение и да се
съобразят с него. Който от другите колеги има такива писма да
отговаря по същия начин.
Колеги, с вх. № НС-10-163 от 29 март 2021 г. е постъпило
предложение от „Патриотична коалиция Воля и НФСБ“. Това
предложение се намира в моя папка от вчерашното заседание.
Накратко с предложението, можете да се запознаете с него.
„Моля да бъдат предприети спешно съответните мерки в
изпълнение на предложението, а именно на всеки избирател в
изборния ден да бъдат осигурени безплатни комплекти с лични
предпазни средства, включващ маска за лице и ръкавици“.
Молят това предложение да бъде препратено до
Министерството на здравеопазването и Националния оперативен
щаб.
Предлагам да се запознаете, тоест за сведение на Централната
избирателна комисия и да го препратим на Министерството на
здравеопазването и на Националния оперативен щаб.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Възразявам да препращаме, а да го
приемем за сведение.
Централната избирателна комисия не може да се превръща в
куриер на когото и да било, включително и на „Коалиция от партии
Воля и НФСБ“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предложението
на господин Ивков е да остане за сведение.
Има ли други предложения? – Не виждам.
Господин Арнаудов, оттегляте ли Вашето предложение.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Остава за
сведение.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, последно в тази точка. С вх. №
НС-06-119 от 29 март 2021 г. в моя папка е пристигнало писмо от
кмета на община Балчик. Пита ни във връзка с казус с Държавна
психиатрична болница, в която има образувана секционна
избирателна комисия, но казва, че в тази болница всички са
поставени под карантина за срок от 14 дни, също има обособено
КОВИД отделение с 18 легла, в което има само четирима пациента и
поставя редица такива въпроси.
Мисля, че това е от компетентността на РИК – Добрич, и
поради това предлагам да го препратим те да отговорят на секретаря
на община Балчик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: : Благодаря Ви, господин
председател.
Уважаеми колеги, в моя вчерашна папка можете да видите
проект за последното издание, бих казал финално, на Рубриката
„Важни крайни срокове за тези избори“. Разбира се, то следва и
хронограмата. Отбелязани са 12 мероприятия. Добавил съм само
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като първо мероприятие със срок 31 март 2021 г. – предлагам да
уточним и час 17,30 ч., относно избиратели, поставени под
задължителна карантина или изолация, подават заявление
Приложение № 1 към Решение № 2159-НС за гласуване с подвижна
избирателна кутия при кмета на общината/районен кмет/кметски
наместник по постоянния или по настоящия адрес, както са заявили
в срок до 20 март 2021 г., гласувани по този адрес.
Последното мероприятие съответно по рубриката предлагам
да бъде съответно 4 април 2021 г. след обявяване края на изборния
ден – оповестяване на резултати от социологически проучвания и
огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение.
Това е предложението ми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имате
ли предложения за допълване на предвидените важни крайни
срокове и по изменение от текстовете? – Не виждам.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Предлагам
да
обединим
регистрацията на застъпници от РИК и също така заявяването на
представители пред РИК в едно и освен това да спрем до 17,30 часа
или по-скоро до третия пункт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: На втората страница „ЦИК
регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си
регистър на наблюдателите, който съдържа и упълномощените
представители, регистрирани като наблюдатели“.
„Регистрира наблюдателите и публикува списъците на
упълномощените представители“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
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Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане от кмета
на община Ковачевци за отваряне на запечатано помещение, в което
се съхраняват изборни книжа и материали от изборите през 2015 г. и
от Националния референдум през 2013 г. с цел предаване на
Агенция „Държавни архиви“.
Предлагам да изпратим писмо до кмета на община
Ковачевци, с което да го уведомим, че не е необходимо изрично
разрешение от Централната избирателна комисия за отваряне на
помещението, а въз основа на т. 2.1. от наше Решение № 1244 може
да предприема съответните действия по отваряне на същото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване изпращането на писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –
14.
Заповядайте, колега Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, връщам на
доклад вх. № НС-15-227 от 25 март 2021 г.
Във вчерашното заседание ви представих искането – молба от
Евгени Христов Минчев за възстановяване на депозит за
регистрация на инициативен комитет. Във вътрешната мрежа в моя
папка от вчерашно заседание е публикуван проект на решение, с
което с Решение № 27-НС от 22 февруари 2021 г. на Районна
избирателна комисия – Добричка, е регистриран инициативен
комитет за издигане на независимия кандидат Евгени Христов
Минчев. С Решение № 74-НС от 2 март 2021 г. Районната
избирателна комисия е заличила регистрацията на инициативния
комитет и издигане на независимия кандидат.
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В Централната избирателна комисия е получено писмо в
оригинал за възстановяване на внесения депозит по сметка на
Централната избирателна комисия в размер на 100 лв.
Към молбата са приложени вносна бележка от Търговската
банка, както и удостоверение за открита банкова сметка.
Предлагам да възстановим внесения депозит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2345-НС.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вчерашна папка е
публикувано писмо с № НС-06-119-1 от секретаря на община
Балчик, с което ни уведомява, че във връзка с изтичането на срока за
подаване на заявления за гласуване на избиратели, поставени под
задължителна карантина и задължителна изолация в община Балчик
има подадени няколко заявления за гласуване с подвижна секционна
избирателна комисия за карантинирани. Едно от тях е на лице,
включено в Националната информационна система и на 4 март 2021
г. и на 4 март 2021 г. ще е карантинирана.
Постоянният и настоящият адрес на лицето съвпадат и са в
гр. Балчик, но в момента на карантиниране лицето е на друг адрес в
същото населено място в гр. Балчик.
Пита ни дали може да бъде допуснато за гласуване.
Във вътрешната мрежа в моя папка от днес е публикуван
проект за отговор, с който му казваме, че относно допустимост за
гласуване на лице, подало заявление за гласуване с подвижна
избирателна кутия, което е посочило друг адрес, на който е
карантинирано на територията на гр. Балчик, където е и постоянния
му адрес „Ви уведомяваме, че съгласно Решение № 2159-НС на
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Централната избирателна комисия не е предвидено право да
гласуват избирателите с подвижна избирателна кутия на друг адрес
освен по постоянен и настоящ адрес“, в случай когато са подали
заявление за това по настоящ адрес на територията на населено
място, за което е образувана такава избирателна секция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
предложения проект на писмо.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева);
против – няма.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги с вх. № НС-23-140 от 30
март 2021 г. сме получили писмо от УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.
Писмото е получено по електронен път и е изпратено и до РИК 3 –
Варненски.
МБАЛ „Св. Марина“ иска РИК да се запознае с обстановката
предвид ситуацията за гласуване по време на извънредно положение
с КОВИД-19.
Докладвам го за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикуван окончателния списък на сътрудниците към
ЦИК.
Предлагам с протоколно решение да го одобрим и да го
предоставим с допълнителните имена за изготвяне на граждански
договори, а оригиналния списък да се предаде на Счетоводството в
Администрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване на протоколното решение.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Таня
Йосифова).
Преминаваме към точка осма от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Бойкинова.
Точка 8. Проект на решение относно определяне на реда и
срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на
правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г., включително решенията по чл. 39 и
удостоверенията по чл. 40 от Изборния кодекс.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се
намира проект за решение относно определяне на реда и срока за
извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на
Изборния кодекс в изборите за народни представители на 4 април
2021 г., както и проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията
по чл. 40 от Изборния кодекс.
Основанието е чл. 57, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс, който
казва, че ЦИК определя реда и срока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Един момент,
госпожо Бойкинова.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам проекта на решение да
остане за следобедната част с оглед запознаването. И без това срока
му беше вчера, така че нищо фатално няма да се случи.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Нямам нищо против. Нека колегите
се запознаят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
преминаваме към точка девета от дневния ред. Заповядайте,
господин Николов.
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Точка 9. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, първо ви докладвам за
сведение писмо с вх. № НС-23-139 от 30 март 2021 г. от госпожа
Тотева, която е председател на СИК – Лондон, в Палмарс Грийн, ни
информира, че има готовност да използва четири паравана – тъмни
стаи за гласуване, в изборния ден, поради големия интерес от
подалите заявление гласоподаватели в секцията. Моли за
разрешение.
Лично аз считам, че този въпрос е от компетенцията на
секционната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател,
уважаеми колеги, считам, че това писмо трябва да остане за
сведение или да бъде препратено на Министерството на външните
работи с оглед, че с протоколно решение от събота, мисля, че
Централната избирателна комисия по грама от Посолството в
Лондон отговори на поставени въпроси от Посолството с оглед
обзавеждане, така да се каже, на изборното помещение.
Предлагам да го препратим на Министерството на външните
работи за действия по компетентност. Ние сме обърнали внимание
на Министерството на външните работи във връзка с грамата на
посланик Райков, че в т. 3 от нашите Методически указания, на стр.
5 е отделен цял раздел на изборно помещение, още повече приехме,
че организационно-техническата подготовка, свързана с изборни
кабини, помещения и прочие по аргумент от чл. 22 от Изборния
кодекс е в правомощията на ръководителите на ДПК-та по места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да
гласуваме препращането на писмото до Министерството на
външните работи.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
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Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Вторият въпрос, който докладвам в
тази точка е от господин Д.
с вх. № НС22-12-34 от 29 март
2021 г. в моя вчерашна папка. Господин Д.
живее в гр. Кьолн,
Германия. В момента бил в България. Тъй като е трябвало да има
полет на 4 април 2021 г., но е заявил гласуване в Германия със
заявление за гласуване извън страната, но поради промяна на полета
ще лети на 5 април 2021 г. Пита как може да гласува в София по
постоянния си адрес.
Предлагам да препратим господин Д.
към въпрос № 11
от Рубриката „Въпроси и отговори“, за което съм изготвил писмо в
моя днешна папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението да бъде препратено към Рубриката „Въпроси и
отговори“.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Заповядайте господин Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, по същия
въпрос с вх. № НС-22-1251 от 29 март 2021 г. Д. А. е подал
заявление за гласуване извън страната, но ще бъде в страната в деня
на изборите.
Предлагам да го препратим към въпрос № 11 от Рубриката
„Въпроси и отговори“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Прегласуване, колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, ще ви докладвам три
преписки заедно: вх. № НС-22-1228, № НС-22-1227 от 29 март 2021
г. и № НС-22-1186 от 27 март 2021 г. Предлагам да насочим
избирателите към нашата страница, съответно към страницата на
Министерството на външните работи.
Задават се въпроси по отношение на места за гласуване извън
страната и по отношение на това, че едни лица все още фигурирали в
списъците в България към 28 март 2021 г. Тези, в списъците
предлагам да ги насочим към съобщенията ни от 24 март 2021 г.,
които са на нашата страница, а другите двама – към сайта на
Министерството на външните работи „Избори“, за да видят къде са
секциите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева);
против – няма.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Имам още едни доклад с вх. №
НС-22-1102 от 29 март 2021 г. По същество се иска разрешение на
Централната избирателна комисия да се допусне екип на БТВ в
секция в Германия, в гр. Кениц да снимат 30 сек. в изборния ден.
Доколкото знам, допускали сме всички местни медии да
отиват и да снимат как нашите сънародници гласуват извън
страната. Не виждам проблем да отиде БТВ и да снима или която и
да е друга медия. Те могат да направят същото и в България.
Предлагам да се свържат с госпожа Р.
К.,
която е
дала телефони, както и да й изпратим писмо по пощата, че нямаме
нищо против.
Предложените ми да се свържа с нея беше, ако е необходимо
да направим нещо допълнително. (Обсъждане извън микрофон.)
След обсъждането предложението ми е да информираме
Министерството на външните работи за това, че вече сме взели
подобно решение и че нямаме против медии да снимат в изборите в
чужбина като уведомим госпожа К.
като това да стане или с
копие, или по друг подходящ начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, връщаме се на точка седма от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: : Благодаря Ви, господин
председател.
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Уважаеми колеги, във вчерашна папка в моя папка има
получено писмо с вх. № НС.04-02-35 от госпожа А.
Б.
–
директор на дирекция в Министерството на вътрешните работи,
която се обръща към нас с разясняване на казуса относно
упражняването на глас на служителите на Министерството на
вътрешните работи, които няма да бъдат по постоянния и по
настоящия си адрес.
В днешна папка в мое заседание има проект на отговор.
Моля колегите да се запознаят, за да го гласуваме и да бъде
изпратено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
други предложения по текста? – Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, с това прекъсваме сутрешната част на
заседанието на Централната избирателна комисия
Ще продължим в 14,30 часа.
(След почивката)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Уважаеми колеги, продължава заседанието на Централната
избирателна комисия. Господин Джеров, в точката за
представителите имахте доклад, заповядайте.
Точка 2. Регистрация на застъпници извън страната.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да. Благодаря Ви, госпожо
председателстващ.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-11-52 от 30 март
2021 г. Това е списък под № 2 за публикуване на упълномощените
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представители на партия, коалиция или инициативен комитет при
провеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021
г. Списъкът е предоставен от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“
Представени са за публикуване на интернет страницата на
Централната избирателна комисия 10 упълномощени представители
на партията.
Извършена е предварителна проверка за упълномощените
представители. Входящият номер е НС-00-409 от 30 март 2021 г.
десет имена със съответните ЕГН-та. Ще ви моля за протоколно
решение по отношение на публикуването на упълномощените
представители на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения? Ако няма, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, и Цветанка Георгиева); против – няма
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
документите, постъпили със заявление Приложение 40 за
регистрация на застъпници на кандидатска листа на Движение за
права и свободи за изборите за Народно събрание.
Към заявлението е приложено пълномощно от лицето, което е
подписало заявлението и го е подало в Централната избирателна
комисия, списък на лицата, предложени за застъпници на
кандидатската листа на хартиен и на електронен носител,
декларации от всички заявени 100 лица.
След извършената проверка резултатът е получен в
Централната избирателна комисия. Установява се, че всички лица от
списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. Затова
предлагам проекта на решение във вътрешната мрежа да
регистрираме за застъпници на кандидатската листа на партия
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Движение за права и свободи 100 застъпника така, както са изписани
в проекта на решение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада за регистрация на застъпници извън страната. Има ли
други предложения? Не виждам. Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2346-НС.
Друг доклад в тази точка, колеги? Няма. Госпожа Йосифова я
няма. Преминаваме към точка десета: Доклади по дела, жалби и
сигнали. Господин Войнов, заповядайте.
Точка 10. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви
жалба с вх. № НС-22-1220 от 29 март 2021 г. Жалбата е от П.
П.
и освен до ЦИК, е изпратена до Главна дирекция
„Национална полиция“, до Областна дирекция на МВР – Монтана и
до министъра на вътрешните работи.
П.
П.
се жалва по повод полицейския произвол от
Главна дирекция „Национална полиция“, в следствие на което е
изключен от участие като техник в машинното гласуване. Твърди, че
заместник-директорът на Областна дирекция на МВР – Монтана му
е показа новоиздадено свидетелство за съдимост и заявява, че
подобна квалификация може да се установи единствено от районния
съд по местоживеене. Настоява за издаване от Централната
избирателна комисия на ново указание към „Сиела Норма“ за
отпадане на забраната за участието му като техник.
Считам, че жалбата е от компетенциите на органите на МВР
и тъй като тя е изпратена и до тях, предлагам да остане за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря
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Колеги, има ли други предложения? Не виждам, значи остава
за сведение.
Господин Войнов, имате ли друг доклад? Госпожо Стойчева,
заповядайте.
СИЛВИЯ
СТОЙЧЕВА:
Благодаря,
госпожо
председателстващ. Колеги, след възложена проверка от наша страна
относно обстоятелството, визирано в сигнала на М.
И.
за
това, че е включен в списъка на заличените лица във втората секция
на община Долна Баня. Резултатът от проверката се върна и сочи
следното: В системата за електронни заявления за гласуване извън
страната има запис на успешно подадено заявление на името на
М.
И.
със съответното ЕГН и постоянен адрес. Заявлението
е подадено с посочено място за гласуване Куала Лумпур, Малайзия.
Предлагам да отговорим на господин Иванов, че независимо
от горното той може да гласува в секцията по постоянния му адрес
при условие, че подаде пред секционната избирателна комисия
декларация Приложение 17-НС от изборните книжа, като тази
декларация ще му бъде предоставена на място в секционната
избирателна комисия.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря.
Колеги, чухте предложението за отговор на господин И.
Има ли други предложения? Ако няма, моля процедура по
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад? Благодаря. Госпожо Бойкинова,
заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
разпореждане от Върховен административен съд. Разпореждането би
трябвало да е в моя папка МИ-08-31 от 30.03.2021 г. С това
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разпореждане Върховен административен съд оставя без движение
касационната жалба на Централната избирателна комисия, тъй като
към жалбата не е приложено доказателство за платена държавна
такса и не са представени удостоверенията за юридическа
правоспособност на лицата, подписали жалбата.
Оказва се, че в 7-дневен срок от съобщението трябва да
представим копие от платежен документ, за внесена държавна такса
в размер на 70 лв. Също така в същия срок да се представят
удостоверенията за юридическа правоспособност на лицата,
подписали касационната жалба, тоест на господин Андреев и на
госпожа Солакова, и съответно указание, че при неизпълнение на
указанията с цел посочения срок касационната жалба ще бъде
оставена без разглеждане и производството ще бъде прекратено.
Вчера ви докладвах съобщение от АССГ със срок незабавно
да внесем държавната такса. Съответно ние внесохме държавната
такса. Не разбирам какво е точно „незабавно“, но в рамките на дватри часа бяха изпълнени указанията и с молба до АССГ Централната
избирателна комисия представи доказателства за внесена държавна
такса в размер на 70 лв.
Предполагам, че съдът не е изчакал да изпълним незабавното
указание, изпратил е делото до Върховен административен съд, след
което съдът е видял, че няма приложена такса. Както и да е, по точка
първа ще отговорим на Върховния административен съд, че ще
приложим копие от молбата, с която сме приложили таксата в АССГ
и съответно след представяне на удостоверенията за
правоспособност на госпожа Солакова и господин Андреев веднага с
молба ще бъдат изпратени до Върховен административен съд.
Поради това ви докладвам да гласуваме молбата в този
смисъл и след представяне на удостоверенията, надявам се, утре, ще
бъде входирана и молбата във Върховния административен съд за
изпълнение указанията на съда.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, за яснота, за кого е, а по
другата жалба по това дело? Добре, все пак да не забравяме, че този
акт не е на Централната избирателна комисия, а е съвместен акт –
нещо, което кой знае защо не се взема предвид и афишира в тъй
наречените публични пространства, социални мрежи и др. и
определен тип медии.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
предложението за гласуване на молбата до Върховния
административен съд, моля, процедура по гласуване.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: И на председателя, и на секретаря
има указания, колега Ивков. Много ясно обясних – удостоверение за
правоспособност, че имат юридическа правоспособност.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
моля, процедура по прегласуване, защото колегите не успяха да
гласуват – за изпращане.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да
гласуваме молба до Върховен административен съд със следното
съдържание: Изпълнение на указанията на разпореждане със
съответния входящ номер. Представяме доказателства за внесена
държавна такса в размер на 70 лв., както и удостоверение за
юридическа правоспособност на лицата, подписали касационната
жалба, а именно, господин Андреев и госпожа Солакова.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова
и Таня Цанева); против – 4 (Емил Войнов, Николай Николов, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева).
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
моля, прегласуване за трети път на изпращане на молбата до
Върховен административен съд . Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
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Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова и Силва
Дюкенджиева); против – 4 ( Емил Войнов, Николай Николов, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева).
Имате ли друг доклад, госпожо Бойкинова?
МАРИЯ
БОЙКИНОВА:
Да.
Уважаема
госпожо
Дюкенджиева, в моя папка с вх. № МИ-08-31/индекс 7 от 29.03.2021
г. виждате съобщение от АССГ – София-град, с което ни изпращат
касационната жалба на Комисията за защита на личните данни с
право да подадем писмен отговор по касационната жалба. Виждате,
уважаеми колеги, че тя е 14 страници, много обширна. Изложени са
съображения както по допустимостта, така и по основателността.
Аз предлагам да не взимаме становище по жалбата най-вече
защото ние сме подали касационна жалба. Указанията са съвместни.
Ние нямаме противоречиви интереси с Комисията за защита на
личните данни и съответно сме изложили нашите основания и
съображения както по допустимостта, така и по основателността на
нашата касационна жалба. Това е моето предложение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
предложението на докладчика е да не изразяваме становище по
жалбата. Има ли други предложения? Не виждам.
Друг доклад, госпожо Бойкинова?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да. Уважаеми колеги, в моя папка с
вх. № НС-08-117 от 29.03.2021 г. имаме съобщение от Върховен
административен съд, с което ни изпращат препис от частна жалба
от „Движение на непартийните кандидати“, които обжалват
разпореждане на Върховен административен съд, с което е оставена
без разглеждане жалбата на политическа партия „Движение на
непартийните
кандидати“
срещу
определение
3077
по
административно дело 2728 от 2021 г. по описа на Върховен
административен съд. С него се оставя без разглеждане тяхната
жалба срещу решение на Централната избирателна комисия, с което
се одобрява споразумението от 28 януари 2021 г. за отразяване на
предизборната кампания за произвеждане на избори за народни
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представители на 4 април 2021 г., подписано от генералния директор
на БНТ и упълномощени представители на партии, коалиции и
инициативни комитети.
Предлагам да не взимаме становище п тази частна жалба, тъй
като практиката е категорична, че определението на Върховния
административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложение? Не виждам други предложения.
Имате ли друг доклад, госпожо Бойкинова?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че
за 01.06.2021 г. с определение от 17.03. на Административен съд София-град 50-и състав е насрочено дело в открито съдебно
заседание по жалбата на А.
Б.
Б.
срещу отказ
по заявление за достъп до обществена информация. С писмо, изх. №
НС-16-15 от 03.02.2021 г.
Съгласно това определение имаме 14-дневен срок за
ангажиране на доказателства или писмено възражение.
Предлагам ви да не изразяваме становище, тъй като
преписката, която сме изпратили, е комплектувана в цялост и няма
какво повече да представям по нея.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Не виждам. Няма да бъде изпращано
становище.
Имате ли друг доклад, госпожо Бойкинова? Не.
Благодаря.
Господин Ивков, в Доклади по дела, жалби и сигнали,
заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Три са. Почваме с най-простичкото, което
е наименувано сигнал, но е едно оплакване до нас от самите нас, от
лице, нарекло се по електронната поща П.
П.
, № НС22-12-4-6 от 29.03. Същата е координатор на СИК, център
„България“ в Маунт Проспект – Илинойс, САЩ, иначе си е от
Благоевград. Още съществува в избирателния списък там.
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По принцип имаме отговор, който е стандартен. Имаше
поредица колегата Бояджийски и аз. Бих предложил да изпратим
стандартен отговор, ако нямаше следното изречение: „В случай, че
някое от лицата, за които аз имам информация, не бъде премахнато,
ще съдействам за търсенето на съдебна отговорност и за стриктно
навременно спазване на действащите закони и поднормативно
актове на Република България.“
Осведомихме се за това и аз предлагам: за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения? Не виждам.
Остава за сведение.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, виждате преписка с вх. № НС-00405. Тя е твърде обемна. Сигурно има тридесетина страници с
всякакви документи. Аз нея я прегледах цялата и ви предлагам
сигнала на „Биовет“ с вх. № НС-00-405/30.03. - не съм я прегледал
съвсем законосъобразно, сега ще разберете защо – да я оставим без
разглеждане поради недопустимост, тъй като Централната
избирателна комисия, помня, че на 26-и се е произнесла с
протоколно решение от 26.03.2021 г. и е оставила сигнала без
разглеждане, на основание § 1, точка 15 от Преходните и
заключителни разпоредби на Изборния кодекс.
Понеже не ме разбрахте, по същество, беше доклад на
колегата Арнаудов. Няколко пъти се връща решението, накрая се
прогласи с наше Решение 2317-НС нищожност на решението на
колегите от РИК № 13 – Пазарджишки, по сигнал на „Биовет“. Явно
обаче на „Биовет“ им е убягнало протоколното решение, което ЦИК
взе непосредствено след Решение 2317-НС, което цитират, поради
което този сигнал доколкото може един сигнал да е недопустим,
според мен е недопустимо да се произнасяме по него поради това, че
вече сме се произнесли по същия. Тогава ние в Централната
избирателна комисия прогласихме нищожност на решението на
Пазарджик, разгледахме сигнала по същество като компетентен
орган и го оставихме без разглеждане поради това, че се касаеше за
сигнала, че третира публикации във Фейсбук.
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Така че, колкото и да е обемна преписката това е; предлагам в
регистъра да влезе именно така: Оставя без разглеждане, като
недопустим сигнала. ЦИК се е произнесла с протоколно решение от
26.03. и е оставила сигнала без разглеждане, на основание § 1, точка
15.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на господин Ивков. Има ли други
предложения? Не виждам. Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Последното в тази точка за жалби: в
папка с мои инициали във вътрешната мрежа от днешното заседание
можете да видите проект за решение, което ви предлагам.
Производството е образувано по жалба, подадена от „Патриотична
коалиция „ВОЛЯ - НФСБ“ срещу Решение № 173 от 24-и РИК - 17 –
Пловдивски. Виждате - горе-долу съм изписал случая, но с две думи
съвсем накратко, касае плакати на кандидати за депутати от
въпросната коалиция, които са разлепени на множество места в един
ареал, описан ни в констативния протокол. Това са стълбове, няма
какво да коментираме собствеността, за разлика от други случаи, тя
е общинска. Минали са на проверка общински инспекторат и са
направили констативен протокол. Сезирали са РИК.
РИК са констатирали нарушение на чл. 183, ал. 3, а именно,
че са поставени на нерегламентирани места. Не са установили кой е
извършител, не са налагали наказания, а са постановили с
обжалваното решение да се премахнат от съответния кмет. С две
думи, това е по същество.
Произнасянето по жалбата, която е просторна, но нищо
особено, бланкетни тарикатски неща, изписано наизуст, които не
отговарят на обективната реалност. Затова няма да ви чета проекта
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за решение. Който иска, да се запознае. С две думи, предлагам ви
решение, с което да отхвърлим изцяло жалбата от адвокат
Н.
С.
като упълномощен представител на коалицията, да оставим
в сила Решение № 173 и решението на РИК 17-и Пловдивски
принадлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в
тридневен срок от публикуването на настоящото решение.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте предложението на
проекта на решение.
Госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз ще подкрепя проекта, просто
предложението ми е от диспозитива на проекта за решение да
отпадне вторият абзац.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен да отпадне, ако такава
ние практиката. Понеже не съм гледал, писах си го; ще се съобразя с
практиката на ЦИК, все едно дали ще го има. По-правилно е да го
има, според мен, но съгласен съм да отпадне от диспозитива:
„Оставя в сила Решение № еди-кое си… Отхвърля изцяло жалбата“.
А решението на РИК 17 - Пловдивски подлежи на обжалване пред
Административния съд в тридневен срок.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
други предложения? Не виждам. Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Кристина
Стефанова).
Господин Ивков, номерът на решението е 2347-НС.
Имате ли друг доклад? Не. Благодаря.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря.
Колеги, нещо, което е за сведение, прилича на сигнал:
„Възмутена съм, че си позволяват да ми изпращат по eл. пощата
пропагандни материали и видеа в You Tube за агресивно
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предизборно
облъчване без мое разрешение от страна на
„Възраждане“. Редно е…“ и тук е посочено името на Искра
Станчева. За сведение, разбира се.
За сведение е. Сигналът е за това, че получава по пощата
някакви материали, които не желае да получава.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги
има ли други предложения? Не виждам. Остава за сведение. Имате
ли друг доклад, господин Димитров?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, в тази точка не.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря.
Колеги, връщаме към точка трета Медийни пакети. Госпожо
Иванова, заповядайте.
Точка 3. Медийни пакети.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, ще докладвам на този
етап само един договор за одобрение с вх. № НС-24235 от 30 март
2021 г. Договорът е между политическа партия „Възраждане на
отечеството“ и „Телевизия ДАРТС“ ЕООД – гр. Благоевград. Това е
телевизия с регионален обхват. Стойността на договора е 6 408 лв. с
ДДС и включва определен брой банери, брой излъчвания на
видеоклипове, участия в публицистични предавания, в други
предавания и 9 броя статии за изграждане на политическа репутация
или политическа активност, каквото и да означава това.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Моля, процедура по гласуване за
одобрение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
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Госпожо Иванова, имате ли друг доклад в тази точка? Нямате
повече в тази точка.
Колеги, преминаваме към точка единадесета: Отговори на
въпроси на граждани. Господин Арнаудов, заповядайте.
Точка 11. Отговори на въпроси на граждани.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, писмо с вх. № НС22-11-87 от 27.03.2021 г. Пише ни А.
К.
: „Здравейте! Бих
желал да разбера защо ме няма в списъка на нито една избирателна
секция. Името ми е А.
К.
от гр. Поморие. Даден ни е
скрийншоп от нашата страница, където обаче е видно, че човекът
явно се е проверявал в Проверка на списъците на лицата,
подкрепящи регистрацията на партии и коалиции.
С едно кратко писмо да му отговорим, че може да се провери
по ЕГН в страницата на ГРАО и ще посоча адреса на ГРАО.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Моля, процедура по гласуване за
отговора.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, писмо с вх. № НС-22-11-90 от
27.03.2021 г. от Станислава Георгиева: „Здравейте! Моля за
съдействие от ваша страна. Желая да упражня правото си на
гласуване по настоящ адрес, а не по постоянен. Подадох заявление
онлайн към общината на настоящия ми адрес на 26 март. Изпуснала
съм срока, но всички документи са ми окей. Може ли да се направи
нещо?“
Кратко писмо, че може да гласува към настоящия момент
само в секцията по постоянен адрес.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за отговор на писмото да се гласува само по
постоянен адрес. Има ли други предложения? Ако няма, моля,
процедура по гласуване отговора на писмото.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, следващото писмо. Вх. НС-2212-44 от 29.03.2021 г. от господин Г.
Т.
Въпрос за
заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия: „Става
ясно, че има възможност за електронна форма на подаване на
документите за гласуване с подвижна избирателна кутия. Можете ли
да ми изпратите линк към тази форма? Мога ли по настоящ адрес да
гласувам с подвижна избирателна кутия и къде електронно трябва да
подам приетата форма в doc вариант? Благодаря предварително.“
Човекът не ни е казал откъде е, за да го насоча към
конкретната община.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да
напишем съответната община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Можем да му
пишем, но ако няма такова, да се изпрати с електронна поща.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре,
колеги, предлагам следния отговор: човекът първо да потърси
съответната си община, където живее, дали се предлага такава
електронна форма и ако няма, да си отпечата от нашия сайт
бланката, да си я попълни и да я изпрати на имейла на съответната
община, за да може да гласува.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, писмо с вх. № НС-22-12-51 от
29.03.2021 г. от З. С.:
„Уважаеми, казвам се З.
С.
, български гражданин съм. Живея в Прилеп,
Република Северна Македония.“ Дали може да гласувам на изборите
в консулството в Битоля или онлайн, да попита за процедурата.
„Поздрави.“
Да му кажа на човека, че ще може да гласува в консулството
в Битоля, като на място подаде декларация, че не е гласувал и че
няма да гласува на друго място.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, и че
не може онлайн. Има ли други предложения, колеги? Моля,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, поредно писмо от
господин
Р.
Х.
, НС-22-817 от 203.2021 г.: „Здравейте, пише Ви
господин Х.
от София. Председател съм на 52-и СИК в
Консерваторията на „Евлоги Георгиев“ 94. Казаха, че утре и сряда
обучението ще се проведе онлайн. В колко часа ще бъде обучението,
за да мога да включа компютъра, за да не пропусна заседанието?“
Ще препратя на 24-и РИК да му отговорят на човека кога ще
са обученията.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за препращане по компетентност на РИК - 24.
Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, и Цветанка
Георгиева); против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Писмо НС-22-12-01/27.03.2021 г. от
Т.
Д.
: „Здравейте. Дядо ми е незрящ от около две години.
бих искала да попитам какви документи са необходими да
представим, за да ми бъде позволено да го придружа и попълня
вместо него бюлетината, съгласно неговото желание за гласуване.
Благодаря предварително.“
Ще й отговоря, че не се изисква допълнителни документи за
незрящи, а тя като придружител ще бъде вписана в списъка на
придружителите.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: За
гласуване с придружител. Колеги, чухте предложението за отговор.
Има ли други предложения? Моля, 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, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Следващото: вх. № НС-22-1156/26.03.2021 г.: „Здравейте. Получих SMS за ваксинация, която
отказах. Очаквах да ме потърсят за обучение, но това не се случи.
Моят въпрос е: поради факта, че не съм ваксинирана ли не съм
разпределена в изборния ден? Ако е така, нали е по желание, или
всичко е задължително вече, което не е законно? Благодаря
предварително за отговора. Поздрави, Е.
М
.“
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Да кажем на госпожа М.
, че ваксинацията не е
задължителна и не е предпоставка за участие в секционните
избирателни комисии, а за обучението най-вероятно ще бъде
потърсена. Да провери на сайта на съответната РИК.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за отговор. Има ли други предложения?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Последно, вх. № НС-22-1199/27.03.2021 г.: „Здравейте. Ж.
М.
се казвам. Имам следния
въпрос…“ - предстоящо пътуване.“ В момента е в Австрия, ще
пътува за България на 1 април. На 2 април ще бъде на Калотина.
Едва ли ще има време за тест. Избирам карантина, но при тази
ситуация ще е изтекъл срокът за подаване на заявление за гласуване
в режим на карантина. Обръщам се към вас и защото ОИК –
Перущица, където гласувам, и до момента не са актуализирали
страницата си. Искам да упражня правото си на глас и ви моля за
решение по моя казус.“
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има
предложение за оставяне за сведение. Има ли други предложения?
Няма. Остава за сведение.
Имате ли друг доклад, господин Арнаудов? Благодаря.
Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, писмо с вх. № НС-22-1239 от 29
март 2021 г. Господин З.
А.
ни уведомява, че е под
карантина на адрес, различен от постоянния му адрес. По лична
карта, казва той, се води на адрес в ЖК „Хаджи Димитър“, но в
момента изпълнява карантината си на друг адрес, за който не
уточнява да е настоящ адрес. Пита какво трябва да направи.
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Предлагам да го насочим към наша рубрика „Въпроси и
отговори“, отговор на въпрос № 19.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за препращане към рубриката „Въпроси и
отговори“. Има ли друго предложение? Не виждам. Моля, процедура
по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
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 и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Имате ли друг доклад, госпожо Иванова? Благодаря Ви.
Господин Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ
ДЖЕРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстващ.
Уважаеми колеги, вх. № НС-22-12-87 от 30 март 2021 г.
Въпрос, който ни е задала госпожа Караиванова: „Моля за
допълнителни уточнения във връзка с възможността за гласуване с
подвижна избирателна секция. В указанията са посочени начините
на подаване. Моля да потвърдите електронната поща, на която се
изпраща формуляра.“
Предлагам, колеги, да препратим госпожа Караиванова на
страницата на Централната избирателна комисия, рубрика: Народно
събрание, Избори, подрубрика „Въпроси и отговори“.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-22-12-90
от 30 март 2021 г. Въпрос от госпожа Л.
П.
, която ни
казва, че живее в Испания в еди-кой си град, успешно са се
регистрирали за гласуване, но нямат никакъв отговор. „Къде трябва
да го направим?“
Предлагам да им отговорим със следния отговор, че могат да
намерят данни за адреса за гласуване в подрубрика „Въпроси и
отговори“ на Министерство на външните работи, „Избори Народно
събрание 2021“, както заповеди за образуване на избирателни
секции извън страната и на страницата на съответното ДКП. Това е
проектът ми за отговор.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Ще коригирам грешката. Благодаря
ви, колеги.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
други предложения? Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-22-12-57
от 29 март 2021 г. Въпросът ни е зададен от госпожа
Д.
,
която каза, че със съпруга й са под карантина до 5-и включително,
искат да гласуват. От Варна са. „Не можем да принтираме
заявлението и да го подадем, защото не можем да излизаме.“
Колеги, свързал съм се с госпожа Д.
и в разговор по
телефона съм казал какъв е вариантът. Разбрахме се с госпожата, тя
каза, че ще потърси вариант да се изпринтира самото заявление и по
този начин ще може да упражнят правото си на глас.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това за
последващо одобрение ли е?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Отговор по телефон.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
моля процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Още едно писмо, уважаеми колеги,
за сведение предлагам да остане, вх. № НС-22-1258 от 29 март 2021
г. Писмото ни е изпратено от господин В.
, който казва: „Искам
да променя адреса за гласуване от постоянния на настоящия си
адрес, но съм изпуснал срока за промяна на това. Има ли вариант да
се промени и след 20 март?“
Предлагам да остане за сведение поради изпуснатия срок.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря.
Имате ли друг доклад, господин Джеров?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря, госпожо председател.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря,
госпожо
председателстваща.
Уважаеми колеги, докладвам ви едно писмо, което е
озаглавено „Заявление за достъп до ЗДОИ“ – НС-29-72 от 29 март
2021 г. от господин Ч.
Господин Ч. за пореден път ни пита
от коя партия са номинирани съответно членовете на районна
избирателна комисия за 21-и район – Сливен.
В отговора, който съм подготвил за господин Ч.
и който
може да видите в моя папка за днешно заседание уточняваме, че:
Исканата от вас информация относно ръководството на Районната
избирателна комисия 21-и изборен район Сливенски е публична и се
съдържа на интернет страницата на ЦИК, рубрика „Протоколи“,
Протокол № 286 от 10 февруари, страница 53, при дебатите във
връзка с приемане на Решение 2011-НС от 10 февруари на ЦИК.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева);
против – 3 (Александър Андреев, Паскал Бояджийски и Силва
Дюкенджиева).
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Следващото писмо е вх.
№ НС-22-883-1 от 30 март 2021 г. отново
господин В.
П.
от Габровски избирателен район. Той казва следното: „На
дата 18 март съм изпратил искане за становище с три въпроса.
Вместо да получа отговор, те са докладвани за сведение на заседание
на ЦИК. Във връзка с това бих искал да получа изричен отговор на
пощата, като в мотивите за недопускането ми в избирателна секция
без маска посочих и конкретното законово
основание, или
съответно членове на нормативни актове.“
Предлагам конкретния отговор, който е следният, с правни
основания: В раздел ІV, точка 1, страница 7 от указанията на
министъра на здравеопазването, така издадения на основание чл. 28,
ал1 от Закона за извънредното положение, накратко, е предвидено
изискването избирателите да носят в изборното помещение защитна
маска, която да покрива носа и устата.
Това е отговорът, който предлагам до господин П.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на господин Николов за отговор на писмото.
Има ли други предложения? Ако няма, моля, процедура по
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 3
(Георги Баханов, Паскал Бояджийски и Севинч Солакова).
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Следващият въпрос е от
госпожа, вх. № НС-22-1247 от 29 март 2021 г.: „Аз съм с COVID-19
и съм под карантина, но желая да гласувам на 4 април. Видях, че
трябва да попълня заявление. Възможно ли е да бъде попълнено на
компютър, тъй като няма как да го разпечатам.“
Отговорът, който съм приготвил, е: препращане към въпрос
18 на рубриката „Въпроси и отговори“. Гражданката иска подробна
информация.
Второ, заявлението за гласуване с подвижната избирателна
кутия може да се изтегли от интернет страницата на ЦИК и същото
може да бъде попълнено на компютър. Това е отговорът.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последният въпрос, колеги, който е
доста обстоен, вх. № НС-22-253 от 20 март 2021 г. Накратко,
гражданката сочи обичайния въпрос, че е на трето място пребивава
от настоящия и постоянни адрес. Как би могла да гласува.
Предлагам да бъде препратена към отговора на въпрос 19, в този
смисъл е писмото.
Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
препращане към „Въпроси и отговори“. Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, във връзка с насрочената среща с представителите на
Министерство на външните работи прекъсвам заседанието на
Централната избирателна комисия, което ще продължи в 17.30 часа.
(след почивката)
Уважаеми колеги, продължаваме със заседанието на
Централната избирателна комисия след проведената среща с
представителите на Министерство на външните работи, която
продължи малко по-дълго.
Колегата Войнов за спешен доклад, преди да дадем думата по
регистрация на наблюдатели. Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-00-407 от
30 март 2021 г. Писмото е от „Информационно обслужване“ и с него
ни уведомяват, че са разработили трите варианта на електронен
протокол на СИК и трите варианта на тест за попълване на
протокола на СИК. Приложено ни изпращат разработените
протоколи за одобрение от ЦИК преди публикуването им.
Аз прегледах и трите протокола и трите теста. Те са коректно
програмирани. Предлагам с протоколно решение да ги одобрим и те
да бъдат публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел
„Обучителен портал“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по протоколно решение за добавянето на материалите,
както са разработени тестовете заедно с протоколите.
Процедура по гласуване – трите протокола и трите теста.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Бояджийски, в същата точка, свързан доклад.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, ако отворите в
днешното заседание в моята папка има две презентации.
Протокол.БГ е първата. Предлагам ви с нея да започнем, като за да
гледате, трябва да пуснете на слайд шоу.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да го видим и
после ще го одобряваме. Не е нещо бързо.
Колеги, за запознаване в папката на колегата Бояджийски.
Междувременно до като се запознавате, колеги, минаваме към
регистрация на наблюдатели. Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е пристигнало писмо с вх. № НС-18-14 от 30
март 2021 г. от Държавната избирателна комисия на Република
Северна Македония. Малко по-късно следобед, писмо със същото
съдържание отново ни е изпратено, този път от друго лице, член на
Държавната избирателна комисия (Анжел Колористов).
В писмото колегите от Държавната избирателна комисия в
отговор на наша покана за открито сътрудничество за обмен на
добри международни практики в наблюдението, организацията и
произвеждането на избори ни уведомяват, че се интересуват техни
представители да бъдат наши гости и да участват като външни
наблюдатели в предстоящите парламентарни избори на 4 април и ни
молят да им укажем какви действия е нужно да предприемат, за да
бъдат акредитирани като наблюдатели. В тази връзка ви предлагам
да препратим тези две писма за предприемане на действия по
компетентност от страна на Министерство на външните работи.
Подготвила съм и текст на писмо за протоколно решение в
тази връзка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да
гласуваме протоколно решение за изпращане на двете писма до
Министерство на външните работи. Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
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Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад в тази точка имате ли? Не.
Колегата Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, в моята папка може да се запознаете с
проект за решение под номер 4904 относно регистрация на
наблюдатели от Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и
демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Колеги, постъпило е заявление с вх. № 668 от 30 март 2021 г.
от сдружението ГИСДИ, подписано от представляващия господин
Мирчев чрез госпожа Гологанова, което е регистрирано с Решение
№ 2188-НС от 09.03.2021 г. на Централната избирателна комисия
като българска неправителствена организация за участие в изборите
за народни представители на 4 април 2021 г.
Към заявлението са приложени съответно пълномощни, както
и списък с имената и единния граждански номер на
упълномощените лица за наблюдатели в изборите. Списъкът е
представен в хартиен носител и в електронен вид в екселски формат,
декларация по образец на 117 лица. От проверката, извършена от
„Информационно обслужване“ АД е видно, че към датата на
регистрацията 115 лица отговарят на изискванията на Изборния
кодекс. За две лица са установени несъответствия.
На базата на горното и на съответните правни основания ви
предлагам, колеги, да вземем решение, с което да регистрираме за
наблюдатели 115 упълномощени представители на Сдружение
„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори
(ГИСДИ)“, както следва: под опис, съответно трите имена и ЕГНтата на лицата. Регистрираните наблюдатели да бъдат вписани в
регистъра за публикуване, като на същите бъдат издадени
удостоверения.
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Това е проектът ми за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложения проект. Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2348-НС.
Имате ли друг доклад?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да, благодаря Ви, господин
председателят.
Уважаеми колеги, следващият проект за решение е под №
4905 в моята папка от днес относно регистрация на наблюдатели от
„Сдружение на роверите“ за участие в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Колеги, постъпило е заявление с вх. № 15 (15-3) от 30 март
2021 г. от Сдружение „Сдружение на роверите“, подписано от
представляващия госпожа Цанкова чрез госпожа С.
,
регистрирано с Решение № 2239-НС от 17.03.2021 г. от Централната
избирателна комисия като българска неправителствена организация
за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Колеги, към заявлението са приложени съответно
пълномощни, списък с имената и единните граждански номера на
упълномощените лица за наблюдатели в изборите, декларации по
образец, 2 броя.
От извършената проверка от „Информационно обслужване“ е
видно, че и двете лица отговарят на изискванията на Изборния
кодекс. На базата на горното и на съответните правни основания ви

66
предлагам да вземем решение, с което да регистрираме като
наблюдатели двама упълномощени представители на сдружението
„Сдружение на роверите“ за страната, както следва: съответните две
имена със съответните ЕГН, като регистрираните наблюдатели
бъдат вписани в публичния регистър и им бъдат издадени
съответните удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Това е проект ми за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Има ли други предложения?
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2349-НС.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Още един проект за решение, колеги, в моя папка под номер
49-06 е проектът за решение относно регистрация на сдружение
„Сдружение за подпомагане и развитие на младежката заетост и
ценности“ за участие в изборите за народни представители на 4
април 2021 г. Постъпило е заявление с вх. № 25 от 30 март 2021 г. от
сдружение „Сдружение за подпомагане и развитие на младежката
заетост и ценности“, представлявано от госпожа Веселка Борисова.
Към заявлението са приложени съответно пълномощно,
декларации по образец, 14 броя, списък си имената и единните
граждански имена на изрично упълномощените от сдружението
лица. Видно от разпечатката на Агенцията по вписванията е, че то е
определено за извършване на дейност в обществена полза.

67
В заявлението са приложени за регистрация като
наблюдатели в страната 14 лица. Получена е справка от
„Информационно обслужване“ с оглед на извършената проверка, от
която е видно ,че към датата на регистрацията 13 от лицата
отговарят на изискванията на Изборния кодекс.
На базата на горното и на съответните правни основания ви
предлагам да вземем решение, с което да регистрираме сдружение
„Сдружение за подпомагане и развитие на младежката заетост и
ценности“ за участие като наблюдатели в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена
организация. Съответно регистрира като наблюдатели 13
упълномощени представители на сдружението с трите им имена
съответно и ЕГН-тата. Същите бъдат вписани в публичния регистър
и им бъде издадено съответното удостоверение.
Също така решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Това е проектът ми за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Номерът на решението е 2350.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви. Нямам повече в тази
точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към
точка трета Медийни пакети.
Госпожо Иванова.
Точка 3. Медийни пакети.
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам две
заявки. Постъпило е запитване от Българска национална телевизия с
вх. № НС-24-233 от 30 март по заявка на политическа партия
„Правото“. Заявката е на стойност 1176 лв. с ДДС. Още едно
запитване, този път от Телевизия „Евроком Царевец“ ООД, отново
по заявка на политическа партия „Правото“ на стойност 1344 лв. с
ДДС. Втората заявка е с вх. № НС-24-234 от 30 март.
Моля за протоколно решение да бъдат изпратени писма до
съответните медии, че политическият субект има налични средства
по медийния пакет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване одобряването на заявката и
изпращането на писма до партията и медията.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Друг доклад имате ли по тази точка? Не.
Колеги, по точка седма Административни преписки. Госпожо
Солакова, за отложен доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да
изпратим информация за промените в РИК със съответните данни на
Комисията по досиетата. Преписката е във вътрешната мрежа, моля
за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложение. Процедура по гласуване одобряването.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме в отговор на
наше писмо – писмо по електронната поща с прикачени файлове по
брой секции и избиратели по секции по общини административни
райони, области, вх. № НС-04-03-51. Докладвам ви за сведение, да
публикуваме тази информация на страницата на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Протоколно решение за публикуване на
информацията на страницата на Централната избирателна комисия.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме от Нова Загора
заповед за образуване на секция в Дом за стари хора, с. Баня,
община Нова Загора. Предлагам ви да изпратим до „Информационно
обслужване“ информацията за това. Екземпляр от заповедта е
предоставен на районната избирателна комисия. така или иначе,
РИК-овете ще предоставят на информация цялата в деня преди
изборите при организирането на изчислителния пункт, но да го
направим и ние.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от Министерството на
финансите сме получили писмо до първостепенните разпоредители с
бюджет във връзка с постановление № 113 от 29 март, с което ПМС
се одобряват допълнителни разходи и трансфери в размер на 96 млн.
лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването. В тази
връзка по приложението следва да се направят корекции по бюджета
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на Централната избирателна комисия. Докладвам ви го за
запознаване, ЦИК-0425 от 30 март да възложим извършване на
съответните корекции по месеци за оставащия период до края на
годината, както и съобразяване с намалението на бюджета н
годината на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от
администрацията на Министерския съвет, сканирано от госпожа
Марияна Николова до областните управители. То е с копие до
Централната избирателна комисия във връзка с указания с
изображения за спазване на противоепидемичните мерки.
Приложените файлове са указания за техническия персонал,
отговорен за пространствата извън секциите в деня на изборите.
Имаме информация за противоепидемичните мерки в мястото
за гласуване. Може да видите тази информация с № НС-0370 от 30
март 2021 г. Може би да се помисли за запознаване ви докладвам.
Нека ръководителите на работни групи „Методически указания“ и
„Разяснителна кампания“ да преценят къде да се публикува,
включително дали да се изпрати, като се има предвид, че са
изпратени на областните управители.
Докладвам ви писмо, което сме получили от районна
избирателна комисия в Хасковски изборен район. Приложили са ни
Решение № 229 от 29 март с искане за изработване на допълнителен
брой печати, 10 броя за районната избирателна комисия. Аз ви
предлагам да приемем протоколно решение и да ги уведомим, е
Централната избирателна комисия разрешава да се изработят
допълнително 10 броя печати за РИК – 29-и изборен район.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване на писмо, с което
одобряваме изработването на печатите.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в отговор на наше писмо за
предоставянето на справка за брой сътрудници по точка 8 от
Решение 1991, както и изразяване на становище дали да бъдат
включени тези сътрудници в точка 10 за 50% увеличение на
възнаграждението, сме получили писма от областна администрация
Силистра с такава справка с брой технически сътрудници, областна
администрация Враца, областна администрация Благоевград, област
Варна, област Габрово и област Пазарджик. От тези области няма
голяма бройка на тези технически сътрудници. Единствено от
областна администрация Благоевград са изразили категорично
отрицателно становище за увеличаване, другите изразяват
становище за увеличаване на възнагражденията.
В отговор на нашето писмо, същия номер, сме получили от
РИК – Шумен, РИК - Кърджали, РИК – Софийски изборен район 26,
РИК – Ловеч, РИК – Варна, РИК – Плевен, РИК – Ямбол, Районна
избирателна комисия в 25-и изборен район, Добрич, РИК – Сливен,
Пловдив-град 16-и и Пловдивски – 17-и.
От броя на техническите сътрудници единствено по-голям
брой е за РИК – 24. Ние го знаем и от писмото на областния
управител – 80 души. Всички районни избирателни комисии са
изразили
положително
становище
за
увеличаване
на
възнагражденията на сътрудниците по точка 8, които подпомагат,
към деня на изборите.
Все още не сме получили от всички, а срокът е днес. На този
етап приключих, благодаря.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря и аз.
Колеги, минаваме към точка девета Гласуване извън страната.
Заповядайте.
Точка 9. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, предлагам на
вашето внимание реда за приемане във временния комуникационен
пункт с оглед обработката на резултатите от гласуването извън
страната. Предлагам ви с протоколно решение да одобрим същия, с
оглед наближаващия изборен ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
колеги,
процедура по гласуване одобряването.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що приетото
решение, с оглед оборудването на помещението във ВКП, а и във
връзка с проведени разговори с директора на дирекция
„Администрация“ във връзка с по-нататъшното комплектуване на
помещението ви предлагам, колеги, с протоколно решение да
приемем утре междинната врата да бъде запечатана, както и
протоколно решение, предлагам анблок - разговаряла съм с госпожа
Манолова, - да предадем ключа за нашата част от помещението на
сътрудниците на работна група „Извън страната“, за да може да се
нанасят материалите и съответно всички необходими неща за
нормалното протичане на обработката на резултатите, като
междинната врата ще бъде в утрешния ден, ако приемем това
протоколно решение, със съответните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване на протоколното решение.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам с протоколно решение да
приемем писмо, с което да изпратим за запознаване и за спазване
реда за приемане на документите на „Информационно обслужване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване протоколното решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С протоколно решение да приемем
същият да бъде предаден за запознаване и на отговорния служител
от съответното ведомство във ВКП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Същият ще бъде разлепен и ще бъде
предаден на всеки един член на комисията във ВКП.
Аз изчерпах докладите си за днес, господин Андреев в
Гласуване извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По тази точка
заповядайте, господин Николов.
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. № НС-1815 от 30
март 2021 г., с което госпожа Гъбарова, която се е идентифицирала
като наблюдател на БСЧИ – Пловдив. Сигнализира ни за това, че
едно и също лице е назначено в секция 240 и 241 в Италия, Милано,
че има роднински връзки между двама вече назначени членове на
секция 242, а също така че едно от лицата в секция 242 също в
Италия, Милано е отказало участието си.
Предлагам да изпратим това изявление, което е пристигнало
днес до Министерство на външните работи за становище за действия
по компетентност, за което съм подготвил писмо с № 70-54 и може
да го видите в моя днешна папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване на колегата Николов, ако няма други
предложения.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Следващ въпрос,
уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НС-04-01-237 от 29 март във
вчерашна моя папка може да видите писмо, към което е приложено
от Министерство на външните работи, към което е приложена грама
от страна на консулството в Мюнхен. В грамата се поставят три
въпроса относно приложението на Методическите указания на
Централната избирателна комисия. Там се твърди, че всъщност
Методическите указания, приети с Решение 2278, липсва един
конкретен текст по отношение на приложение 22 за подаване на
декларация 22, Приложение 22 пред секционните избирателни
комисии. Поставят се три въпроса: допустимо ли е гласоподавател
да донесе предварително подписаната декларация; допустимо ли е тя
да бъде на машинописно или на компютърно изписана; допустимо
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ли е адресът на приемащата страна да бъде написан на латиница
предвид факта, че транскрибирането на български език може да
доведе до грешки.
Аз съм подготвил писмо, което може да видите в моя папка.
То е № 70-54, днес адресирано е съответно до отдела за изборите,
който е създаден в рамките на Министерство на външните работи, с
кратък отговор, с който казваме, че Централната избирателна
комисия се е произнесла с точка 5.3. от Методическите указания по
поставените първи и втори въпрос. Така че по първия и втория
въпрос уточняваме, че сме се произнесли с тока 5.3. от
Методическите указания, но също така, че Изборния кодекс не
определя къде да се попълва декларацията, Приложение 22-НС от
изборните книжа.
По третия въпрос предлагам да отговорим дотолкова,
доколкото формирахме такава практика във връзка със заявленията
за гласуване извън страната, че не е допустимо адресът на
приемащата страна да бъде изписан на латиница, тоест всички
обстоятелства трябва да бъдат изписвани на кирилица. Това е
предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Няколко въпроса, три въпроса. Това нещо
от ДКП се пише във връзка с някакви табла. Изглежда мотивирано
така.
Първо, избирателните списъци вече са готови.
Второ, в избирателните списъци не се пише настоящ адрес на
приемащия. Там се пишат данните от паспорта, който е представен
пред съответната секционна избирателна комисия.
Трето, тази декларация 22 съдържа нещо, което
допълнително го няма в закона, а именно, гражданите да декларират
настоящия адрес където и да е било. Така че завихреният проблем
около точка 3 е абсолютно безсмислен. Гражданите нямат
задължения за адресите си в чужбина…, няма такова задължение.
Ние го вкарваме, обаче аз твърдя, че такова изискване няма. Както и

76
да е, казвам, че проблемът с изписването на кирилица или на
латиница по точка 3 е абсолютно фалшив.
Каквото и да напишем, то ще бъде вярно. И не знам кому е
нужна тази информация за настоящия адрес в чужбина, пък било тя
на български или… Какво е това? така че предлагам точка 3
директно да си отиде, както иска, така да си го изпиеш. И не е
работа, вече основната ми теза, ДКП-тата да ни казват какво
трябвало или не трябвало. Секционните избирателни комисии
прилагат нашите закони, а не ДКП-тата. Това го подчертавам.
Ръководителят в Мюнхен не му е работа да изисква адреси на
граждани в чужбина по отношение на изборите.
Така че третият въпрос е абсолютно безсмислен от гледна
точка на правото, но можем да кажем: както искат, така да си го
напиша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Николов?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: По третия въпрос изразявам
съгласие с колегата Чаушев, да запишем, че по третия въпрос
Централната избирателна комисия изразява становище, че за
изписването е по преценка. - „Допустимо ли е адресът на
приемащата страна да бъде написан на латиница предвид факта, че
транскрибирането може да доведе до грешки?“ Въпросът е за
приемащата страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – 2 (Александър Андреев и Георги Баханов).
Преминаваме към точка 9а.
Точка 9а. Принципно решение относно реда за предаване от
СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с
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резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при
произвеждане на изборите за народни представители на 4 април
2021 г.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка от днес
можете да видите проект на решение относно реда за предаване от
секционната избирателна комисия или подвижната секционна
избирателна комисия на районната избирателна комисия на сгрешен
при попълването му протокол с резултатите от гласуването и
получаването на нов протокол при произвеждане на изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
проектният номер е 4778. Колеги, в основанието поправката е чл.
274 от Изборния кодекс. Основанието трябва да бъде по реда на чл.
87 не е.
Колеги, има ли други предложения по текста и редакционни?
Ако няма, процедура по гласуване на предложения проект.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Йосифова, номерът на Решението е 2351-НС.
Колеги, минаваме към осма точка. Госпожа Бойкинова.
Точка 8. Проект на решение относно определяне на реда и
срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на
правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г., включително решенията по чл. 39 и
удостоверенията по чл. 40 ИК.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е
проектът за решение относно определяне на реда и срока за
извършване на проверка за гласуване в нарушение направилата на
Изборния кодекс в изборите за народни представители, включително
проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40.
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Правното основание за приемане на това решение е чл. 57, ал. 1, т. 3
от Изборния кодекс.
Решението е относно тази проверка, която всъщност
възлагаме на Главна дирекция „Гражданска регистрация,
административно обслужване“ в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството да извършат тази проверка. За целите
на проверката районните избирателни комисии следва не по-късно
от 8 април да предадат на териториалните звена на ГД ГРАО
получените от СИК/ПСИК избирателни списъци, декларации,
удостоверения, списъци на заличените лица. За предаването на тези
списъци се съставя приемо-предавателен протокол. За констатирани
липси при предаването РИК следва незабавно да уведомят ЦИК.
Точка 3 урежда всъщност извършване на проверката на
лицата, които са гласували извън страната. Предават се сканираните
избирателни списъци в срок не по-късно от 8 април 2021 г. Също се
изготвя приемо-предавателен протокол.
Моля сега да погледнем т. 4 – това е проверката, която се
извършва за всички гласували, съобразно избирателните списъци в
следната последователност. Какво трябва да направи за целта ГД
ГРАО? Въвежда ЕГН и визуален контрол на всички дописани в
избирателните списъци лица, които са гласували в страната,
включително и вписаните под чертата. Може би да го подчертаем –
тоест основният списък и под чертата.
Виждате, че в червено съм добавила списъка на заличените
лица. Преценете дали е необходимо. Предлагам да отпадне това,
защото тези, които са гласували, фигурират в списъка на заличените
лица, отпаднало е основанието, представили са удостоверение по чл.
40, те ще фигурират под чертата. Така че това не го предлагам.
Остава си тази точка, както е била.
Точка „б“ – въвеждане на ЕГН и визуален контрол на
гласувалите извън страната.
Точка „в“ – изготвяне на обобщен списък с тези лица на „а“ и
„б“ в електронен вид.
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И точка „г“ – проверка за наличие на лица, срещащи се
повече от един път, тоест два пъти, които са гласували. Проверка за
наличие на лица, които фигурират, може би, повече от един път.
Добре, „фигуриращи повече от един път“.
Съответно правят проверка за наличие на положен подпис в
отпечатаните избирателни списъци на проверяваните по буква „а“ и
„б“ избиратели, отразявани в електронния списък на гласувалите. И
съответно обобщен списък на лицата по букви „г“ и „д“. И изготвяне
на копие от страниците на избирателните списъци с положените
подписи на лицата от буква „е“. И изготвяне на окончателен списък
за предаване на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци.
Точка 5 – за лицата по т. 4, буква „а“ и „б“ се извършва
проверка. Това е проверката за активното избирателно право – дали
са навършили 18 години, поставени под запрещение, изтърпяващи
наказание „лишаване от свобода“, починали до началото на
изборния ден, лица, които нямат българско гражданство, вписани са
в избирателния списък по настоящ адрес, но са гласували по
постоянен. Това е проверката, която се извършва.
И съответно новата т. 6, която ви предлагам, че при проверка
на наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на
Изборния кодекс, тоест тази проверка, която се извършва от А до Е,
и при извършване на визуалния контрол на всички вписани в
избирателните списъци лица, които са гласували в страната, да се
съобразят правилата относно дописване на избирателите в
избирателния списък под чертата, които са уредени в т. 5.1 и 5.2 на
Методическите указания, както и с т. 17 от Решение № 2274-НС.
Това е решенето относно гласуване с ПСИК на избиратели с трайни
увреждания и поставени под карантина. В т. 17 уреждаме, че
членовете на ПСИК могат да бъдат дописани в този списък и да
гласуват. Както и т. 10 и 11 от Решение № 2206. Това е решението
относно условията и реда за образуване на секции в лечебни
заведения, включително в ковид отделения, домове за стари хора и
други специализирани институции.
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Точка 10 визира, че в изборния ден, след изготвянето на
списъците, в допълнителната страница под чертата се дописват тези,
които са постъпили в изборния ден в тези институции, тоест след
изготвянето на списъка. Съответно, ако при проверката се
констатира наличие на лица, гласували в нарушение, ГД ГРАО
изготвя списък на тези лица по групи, съгласно т. 5.1 и 5.2. Сега
моля тук да погледнете дали следва да е на групи, как да ги групира.
Идеята е за отделните случаи, така че, когато дойде проверката при
нас, ние да знаем.
Колеги, обсъждаме А-4, буква „а“, която досега сме
приемали, въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички
дописани в избирателните списъци, които са гласували,
включително и вписаните. Първо започваме с дописаните.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предложението е да не се добавя
след вписаните под чертата, защото вече го има под чертата, а да се
започне с вписаните в избирателния списък и след това с тези, които
са под чертата. Буква „а“ урежда само тези, които са в страната. А
буква „б“ урежда тези, които гласуват извън страната. При това
положение да започне визуален контрол на всички вписани в
избирателните списъци лица и тези, дописани в тях.
Така, както е записано, на мен ми изглежда, че по буква „д“
проверката ще бъде за всички по „а“ и „б“ дали въобще са се
подписали, тоест за всички, които са гласували в България и в
чужбина, дали срещу техните имена има подписи, стига да са
вписани, ама после в буква „е“ трябва да се изготви обобщен списък
на лицата по буква „г“ и „д“. И сега – ако в „д“ целта е да се открият
всички, които са се подписали, то ще трябва 6 милиона, или колкото
са гласували, 2-3 милиона… Или пък, ако целта е да се открият само
тези, които не са се подписали, да се каже: тук има, да речем, петима
или стотина, които са гласували, но не са се подписали.
Или третото, целта е да видим дали се срещат повече от един
път едни лица от гласувалите в страната и в чужбина, и дали някой
от тях се е подписал два пъти, за да се удостовери. По буква „д“,
както е записано, не става ясно, че точно това проверяваме.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Предлагам текстът с жълто да
отпадне, защото това е старият текст. Тя казва ние какво изискваме
от съответния кмет. Изобщо на това не му е мястото тук. Ние ще си
изискваме каквото си установим.
Идеята на т. 6 е, когато се прави проверка за наличие на лица,
гласували в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, и се
извърши визуалният контрол на всички вписани в допълнителната
черта, и например, ако гласуват под чертата се вписват членовете на
СИК и охраната на съответната секция, тогава в графа „Забележка на
избирателния списък“ трябва да бъде написано основанието „чл. 233
от Изборния кодекс“, което означава, че тези лица правилно са
дописани под чертата, имали са право да гласуват. Ако обаче при
проверката ГРАО Не го съобрази това обстоятелство, на него при
проверката ще му излезе, че това лице е гласувало в нарушение,
защото то не фигурира в списъка на тази секционна избирателна
комисия. Това е идеята на тази точка 6, но не знам според вас дали
тя добре отразява това, което искаме да постигнем.
Колеги, тези, които са вписани в списъците за гласуване
извън страната и в изборния ден са се явили в секцията по постоянен
адрес, първо, те ще фигурират в списъка на заличените лица. Трябва
съответно да се зачертаят от този списък на заличените и да
попълнят декларация. Затова при проверката ГД ГРАО следва да
направи визуален контрол и на този списък на заличените лица и ще
установи, че това лице е отписано от списъка на заличените, вписано
е правилно, има приложена декларация и съответно ние ще
установим, че то не е гласувало в нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз имам предвид друг масов случай.
Вписан е в избирателния списък в секцията в чужбина, отива да
гласува и го довписват отново под черта. Това е доста масов случай.
И тези лица ние ги даваме за разследване и ги викат от чужбина,
тормозят близките им. Изобщо се развива една страхотна
полицейщина. За тях какво правим? Той си е гласувал веднъж, обаче
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секционната комисия го вписва отново, след като той фигурира в
списъка, на база подадено заявление.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Коя секционна комисия ще
направи това?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Това много секционни комисии го правят,
за съжаление. Такава е практиката. За тях какво правим в това
решение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Момент. Къде
го дописват?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Дописват го и той фигурира два пъти в
списъка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Той, ако е подал
заявление за гласуване извън страната, той е включен в списъка на
заличените лица в България.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В списъка в чужбина го има два пъти.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Буква „г“ – проверка на лица,
фигуриращи повече от един път в списъка. Буква „д“ – проверка за
наличие на положен подпис.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Точно така, в буква „г“ пише „проверка за
наличие на лица, срещащи се повече от един път след въведените по
буква „а“ и „б“. Той го вижда два пъти в списъка и ни го дава, и ние
го пращаме на прокуратурата досега. А това, което трябва да
напишем в буква „г“ е: проверка за наличие на лица, срещащи се
повече от един път и при които седят два подписа. Не става ясно за
мен, аз поне не го разбирам. Трябва не само да фигурира, а и два
пъти да се е подписал. И пак не е гаранция, че два пъти ще гласува,
защото той подписва където му дадат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, в точка
6 червения текст – предложения за редакция, или да остане по този
начин?
Колеги, не виждам други предложения.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 2352-НС.
Колеги, връщаме се към първа точка. Господин Джеров.
Точка 1. Регистрация на наблюдатели.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви проект за решение относно
регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на
независимите студентски дружества“ за участие в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Постъпило е заявление с вх. № 2 (2-7) от 30 март 2021 г. от
сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“.
Подписано е от господин Гунчев чрез упълномощения представител
господин Д.
Регистрирано е с Решение на Централната
избирателна комисия под № 2184-НС от 9 март 2021 г. като
българска неправителствена организация за участие в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г. Колеги, към заявлението
съответно са приложени пълномощните, както и декларация по
образец – 165 броя, списък с имената и единните граждански номера
на изрично упълномощените от сдружението лица. В заявлението и
в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация
като наблюдатели 165 лица. От проверката, която е направена от
„Информационно обслужване“ АД е видно, че 156 от лицата
отговарят на изискванията, а за 9 от лицата са установени
несъответствия.
На базата на горното и на съответните правни основания ви
предлагам да вземем решение, с което да регистрираме като
наблюдатели 156 упълномощени представители на сдружение
„Федерация на независимите студентски дружества“ както следва…
Описани са с трите си имена и съответните ЕГН. Регистрираните
наблюдатели да бъдат вписани в регистъра и на същите бъдат
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издадени съответните удостоверения. Решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната
избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
Това е, колеги, проектът ми за решение за регистрация на
наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски
дружества“. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване проекта за регистрация.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 2353-НС.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви. Нямам други доклади
в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Преминаваме към въпроси и отговори. Колегата Стойчева.
Точка 11. Отговори по въпроси на граждани.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, ще докладвам съвсем
накратко няколко въпроса.
Въпрос от Диана Коликовска относно това как може да
получи информация за гласуване с подвижна избирателна кутия.
Ставало дума за баба й, която е със счупен крак. За съжаление,
срокът е изтекъл, така че за сведение. Вчера изтече срокът за
подаване на такива заявления.
От господин Шойлев, който се е запознал подробно,
благодарение на нашите указания, с начина на гласуване на
поставени лица под карантина, но не е доволен от това, че срокът за
подаване на заявления по настоящ адрес е до 20 март. Също за
сведение.
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И от госпожа С.
Р.
, която не е гласувала на
последните три парламентарни избора и иска да знае дали фигурира
в списъка, за да не ходи да се изкарва излишно. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-1250 от 29 март. Писмо от
Илия Илиев, с което ни съобщава, че е карантиниран, обаче не се
намира нито на постоянния си, нито на настоящ адрес. Пита какво да
прави.
Насочваме го към въпрос № 19 от рубриката „Въпроси и
отговори“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № НС-22-1300 от 30 януари 2021 г.
госпожа Златина Тодорова с изключително цветисти, макар и малко
думи ни охарактеризира и завършва с по-безобидния въпрос: „Кой
имбецил реши, че неподвижните имат по-малко права от
карантинираните?“ Не знам отговора на този въпрос, затова за
сведение.
Вх. № НС-22-1302 от 30.03.2021 г.: „Върнах се в България на
26 март…“ Поставен е в 10-дневна карантина, в момента е в София,
а постоянният му адрес е в Пловдив. Не можем да му помогнем. За
сведение.
Изчаквам по малко, за да видя реакции.
Смяна на фамилия след сключване на брак – вх. № НС-221252. Също считам, че не е от жизнено значение. Питала е до ГРАО,
казали са й, че ще гласува със старата лична карта. В процес на
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издаване на нова е с новото й име, но е вписана в избирателния
списък с новото си име по съпруг. Казали са й ако в изборния ден
има проблем, да се обърне към ЦИК. Преждевременно се обръща
госпожата. За сведение.
Заявление под карантина – И. Р.
, без никакъв текст и
дадено едно заявление с попълнени данните и без подпис. За
сведение.
И: „Аз съм под карантина, желая да гласувам с подвижна
избирателна комисия в изборите за народни представители на
4 април 2021 г.“ ни пише Х.
К.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа
Дюкенджиева.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря,
господин
председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НС-11-53 от днешна дата сме
получили запитване дали има изисквания за размера, широчината,
височината и дебелината на картона на баджа.
Предлагам отговор, че въпросите са уредени в Решение на
Централната избирателна комисия № 1989 от 5 февруари 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване изпращането на такъв отговор.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, това не е в
точката „Писма на граждани“, но ще си позволя да го докладвам.
С вх. № ЦИК-00-138 от 26 март сме получили запитване от
Бюрото за защита при главния прокурор с искане за проверка на две
лица дали не са избрани за президент и вицепрезидент, членове на
Европейския парламент, кмет или общински съветник. Извършена е
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проверката и предлагам проект на отговор, че посочените лица не са
били кандидати и съответно не са избирани за президент и
вицепрезидент, за народен представител, за член на Европейския
парламент и за кмет и общински съветник със съответните години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложения отговор.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нямам друг доклад. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател.
Няколко бързи въпроса и отговора.
Господин Стилиян Петракиев: как мога да гласувам, като съм
под карантина. Отговорът се съдържа в № 18, където има подробно
описание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият въпрос е на господин
Н. Д.
, който иска да получи достъп и да заснеме
мобилна изборна секция, за да проследи гласуването на

88
карантинирани. Той е фотожурналист за агенция „Франспрес“. Иска
да направи няколко фотографии, знаете, интересно е.
Отговорът ми е: „Представители на медиите могат да
присъстват при гласуването в секция. Вие ще присъствате при
гласуването с подвижна избирателна секция. За да изберете
секцията, с която ще наблюдавате гласуването, се свържете с
Районната избирателна комисия, за да уточните маршрута“ или
обхвата, нещо ще го променя тук. Идеята е да се свърже, за да
уточни с коя комисия ще наблюдава, къде и в какви часове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване да го препратим към Районната избирателна комисия.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз това съм му написал, но не знам
за коя, тъй като ние имаме три на нашата територия.
Извинявайте, пропуснах. Писмото е с вх. № НС-22-1249.
Предишното е вх. № НС-22-1248. И двете са от 29 март 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Третото е за сведение. БТВ иска
достъп на инженерите им. Това вече е осъществено, те са си
инсталирали апаратурата долу. Вх. № НС-20-107. За сведение.
Дойде и едно питане от македонския журналист Й.
Г.
Той иска да бъде акредитиран и отговорът ми е: „Във връзка с Ваше
писмо Ви уведомяваме, че ще получите акредитация, след като
представите документ за самоличност и кратко заявление от
медията, за която работите. След като пристигнете в София се
свържете с госпожа Силвия Симова, която ще Ви предаде Вашата
акредитация“. Вече говорих със Силвия, написал съм и телефона за
контакт.
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Вх. № НС-20-106 от 30 март 2021 г. Името на лицето е Й.
Г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване на отговора, който да бъде изпратен до
господин Г.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 1
(Севинч Солакова).
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Госпожа Симова е изработила
общия списък на тези, които са заявили акредитация от медиите.
Това са 33 медии, 202 журналисти, оператори, фоторепортери, без
този, който докладвахме от Македония. От големите медии виждам
„Франспрес“, „Ройтерс“ и „Ал Джазира“, в смисъл от глобалните
медии. Всички други са локални, или поне тези, които са описани в
този списък. Казвам ви го за сведение, в папката ми е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладвайте и в
точка „Разни“.
Точка 12. Разни.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам писмо, което е получено
на 24 март 2021 г. с вх. № ЦИК-07-45. Аз съм го докладвал за
сведение. Писмото е от господин Состеро, който е журналист и
работи за Японската осведомителна агенция „Киодо“, по-точно в
нейния офис във Виена. Той ни е задал 4-5 въпроса. Те са банални
въпроси, свързани с откриването, закриването, кога приключва и
разни други такива журналистически неща. В моята папка от 26-и
има превод на това писмо, тъй като по принцип така се работи.
След превода има и отговор на български. Нека да го
утвърдим и да го дадем за превод обратно, за да може да бъде
изпратен. Общо взето съдържанието е: кога започва изборния ден,
кога приключва, може ли да бъде удължен до 21,00 ч. – има отговор,
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колко агенции ще работят като exit-poll – изброени са, кога ще бъдат
публикувани на интернет страницата междинни резултати, както и
предварителни, и какъв е крайният срок, за да бъдат обявени
гласовете и разпределението на мандатите между партии и
коалиции.
Отговорите се съдържат в това писмо, ще го дадем за превод
и ще можем да го изпратим. Добре е да го направим преди изборния
ден, разбира се. Затова исках да мине.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
отговорът е в папката на колегата Димитров. Можете да го видите.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Друг доклад имате ли?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, благодаря Ви. Толкова за тази
вечер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа
Йосифова във „Въпроси и отговори“.
Точка 11. Отговори по въпроси на граждани.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, първият въпрос е стандартен.
Вх. № НС-22-1298 от днес във връзка с гласуването на студенти.
Предлагам да се препрати към рубриката „Въпроси и отговори“. За
уверенията пита – дали може с уверение, а не със студентска
книжка. Това е класически въпрос. Предлагам този отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: И още един, колеги, от студент в
Медицинския университет в София. Малко по-особен е случаят,
защото госпожата ни посочва, че заверките на семестрите се
извършват изцяло онлайн, а също така и уверението, че е редовен
студент и има желание да гласува, се издава само онлайн чрез
изпращане на уверението до отдел „Студенти“, което е върнато с
подпис и печат, принтирано е, но то не е оригинал. Свързала се е с
ЦИК и някой я е посъветвал да ЦИК да уведоми Медицинския
университет с позволение на студентите да гласуват без реално
заверена студентска книжка и с принтирано уверение. И пита
госпожата ще има ли проблем с този документ и студентска книжка,
реално незаверена, да се явя на изборите?
Ще има – и аз така смятам. Тъй като е само принтиран
документа, а не е с печат и подпис в оригинал, мисля, че няма да
може да бъде признат от секционната избирателна комисия. Тоест
моят съвет би бил да се снабди с оригинал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване да бъде изпратен отговор, с който да бъде
насочена към „Въпроси и отговори“ на нашата страница.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колегата Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № НС-22-1291 от 30 март 2021 г.
гражданин пита къде да изпрати заявлението си, понеже бил под 14дневна карантина и няма как физически да го предаде? Предлагам т.
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18 и т. 19 от „Въпроси и отговори“ за информация по неговото
питане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Първото писмо е с вх. № НС-22-1289 от 30
март 2021 г. Писмото е от С.
А.,
който е техник,
обслужващ машините за гласуване. В писмото си твърди, че му
отнемаме законното право да гласува.
Ще припомня, че преди няколко дни също получихме писмо
от С.
А.
Неговият постоянен и настоящ адрес е в
София, а в изборния ден ще обслужва машините в Берковица. Тогава
му отговорихме, че може да гласува само по постоянния си адрес,
тъй като това е изискване на Изборния кодекс. И сега не можем да
кажем нещо по-различно. Затова предлагам писмото да остане за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Второто писмо е с вх. № НС-22-3-2 от 30
март 2021 г. Писмото е от М.
Ф.
Тя ни пише, че има
предложение за лесен и бърз начин за преброяването. До два-три
часа след края на изборния ден можем да имаме резултата от всички
секции и после окончателно след проверка на РИК и ЦИК. „Можете
да ме поканите и да разясня предложението си“.
Тъй като М.
Ф.
не е изпратила предложението си за
лесен и бърз начин за преброяване, предлагам писмото да остане за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други
предложения? Няма.
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Колеги, връщаме към първа точка. Господин Николов.
Точка 1. Регистрация на наблюдатели.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, в моя папка от днешното заседание бихте
могли да видите с № 4909-НС регистрация на наблюдатели.
Днес по време на дежурството постъпи заявление от
Института за развитие на публичната среда, което е трето под ред за
този институт. Заявлението е с вх. № 11-2 от 30 март 2021 г. Към
заявлението са приложени: пълномощното от лицето, което
представлява института, пълномощно в полза на 13 лица, които са
заявени за регистрация, списък с имената и единния граждански
номер на упълномощените от сдружението лица. Този списък се
представи както на технически носител в ексел формат, така и на
хартиен носител. Декларации от всяко едно от тези лица – 13 броя.
Заявлението за тези лица, както можете да видите от
диспозитива, 13 на брой, е двама да са наблюдатели в страната,
съответно останалите 11 – извън страната. Преписката е
окомплектована в цялост. Получено е електронно писмо в рамките
на извършената проверка, която удостоверява, че лицата
съответстват на условията.
Предвид гореизложеното и тъй като документите са в цялост,
на основание на чл. 57, ал.1, т. 14 от Изборния кодекс и чл. 112,
съответните текстове от Изборния кодекс, във връзка с наше
Решение № 2017-НС предлагам проекта на решение, който можете
да видите в моята папка за регистрация на 13 наблюдатели от името
на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
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Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 2354-НС.
И в девета точка, заповядайте, господин Николов.
Точка 9. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило днес в 18,00 ч.
предложение от страна на Министерството на външните работи,
което е с вх. № НС-04-01-236-1 от 30 март 2021 г. Предложението е
за извършване на промени в съставите на 16 секционни избирателни
комисии, които вече са назначени, а също така и за поправка на
техническа грешка. Освен това предложение, ви докладвам също
така постъпили още няколко такива предложения, които са от
политически партии: вх. № НС-23-143 от 30 март 2021 г. от
Политическа партия ДПС, а също така вх. № НС-23-138 от 30 март
2021 г., вх. № НС-04-01-244 от 30 март 2021 г., вх. № НС-04-58 също
от 30 март 2021 г., последните две са от Министерството на
външните работи за поправка също на технически грешки.
Изготвен е проект, който можете да видите в моя папка под
№ 4910-НС, във връзка с тези пет броя предложения. Проектът е за
изменение и допълнение на основното Решение № 2277 от 22 март,
както и поправка на техническа грешка в Решение № 2325. Може да
се запознаете с проекта, той е шест страници. Правя си обаче една
автокорекция: в мотивната част след „Решение № 2325“ да споменем
изрично и Решение № 2332, което беше прието снощи, станаха общо
три решения с неговия предмет. А също така относно поправката на
техническите грешки, което съставлява Раздел II от структурната
част на решението: „Допуска поправки на технически грешки в
Решение № 2325“, Раздел I да го преномерираме, тук са осем точки,
според номерацията на точките, които са включени в него. В смисъл
да не започва, например с корекция с поправка на техническа
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грешка в 313, а да започва с най-малкия номер, а именно 015, за да
приключим с най-големия – 455. Една такава преподредба по
поредността на коригираните точки смятам, че във всички случаи ще
бъде полезна за ориентация.
Това ми е предложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имаме
ли предложения?
Ако няма, процедура по гласуване на решението.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 2355-НС.
Преминаваме към „Административни преписки“. Госпожа
Солакова.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали има подпапка „Народно събрание“,
където има документи, свързани с предложенията, които получихме
и от ръководителите на звена в администрацията на Народното
събрание, със списъка, разгледани и на заседание на работна група,
включително проект на граждански договор със съответните
функции, които ще изпълняват служителите от Народното събрание,
и размера на възнагражденията на отделните лица. В тази връзка и с
оглед изпълнение на Вътрешните правила са изготвени всички
необходими документи, включително контролен лист.
Предлагам ви да одобрим проекта на договор тип бланка за
сключване на граждански договор, да одобрим списъка, както е във
файла „Списък на служителите от Народното събрание“, и да
приемем протоколно решение за сключване на граждански договори
с тези лица със съответния предмет на договор, срок и

96
възнаграждения, отчитане и приемане на работата, и да
упълномощим председателя да подпише тези граждански договори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложенията – да сключим договорите при съответните условия и
предмет, и да упълномощите председателя да подпише договорите.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, моля да разгледате
Оперативния план, отделните групи, както и съставите. Да преценим
кога да го приемем, но най-късно утре. Намира се във вътрешната
мрежа в папка с мои инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека всеки един
от колегите да се запознае и утре да можем да го приемем, като
направим нашите бележки във връзка с подготвения проект.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в продължение на
доклада преди това, получените писма от районни избирателни
комисии и от областни администрации. Всички те са публикувани
във вътрешната мрежа.
Получили сме от РИК – Бургас, може би това е единствената
комисия, която ни е предоставила малко по-подробна информация
във връзка с цялостната организация по приемането на протоколите
от секционните избирателни комисии със съобразяване на
епидемичната обстановка и противоепидемичните мерки. Те са
посочили, разбира се, съответен брой на сътрудниците по т. 8 от
Решение № 1991, които са необходими, за да подпомагат работата на
Районната избирателна комисия при приемането на тези документи
в различни периоди и етапи от изборния ден и подготовката за
предаване в Централната избирателна комисия. Според РИК –
Бургас, увеличението с 50 на сто дори е недостатъчно с оглед обема
на работа на тези сътрудници.
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Получили сме от Районна избирателна комисия – Ловеч, от
Районна избирателна комисия 24. Виждаме, че има една корекция в
броя на сътрудниците от 50 души, преди това беше изпратено искане
за съгласуване за 80. Те също са за, както и РИК – Ловеч.
От Районна избирателна комисия 29. В сравнение с други
РИК, те имат малко по-голям брой технически сътрудници – 25. Те
също са за увеличението на възнагражденията.
Това е в частта относно районните избирателни комисии.
Получили сме от област Ловеч, от област Разград, от област
Търговище, област Смолян, от област Пловдив за двата изборни
района, област Перник, област Стара Загора – всички те са за.
Отбелязвам само по отношение на Смолян – предоставят на
Централната избирателна комисия да приеме решение, че ще го
изпълнят, каквото и да е то. А от област Стара Загора предоставят, с
оглед на това, че те са второстепенен разпоредител с бюджет,
Министерският съвет, като първостепенен разпоредител да изрази
мнението си.
Колеги, докладвах ги така подробно от областните
администрации с оглед на утрешната среща и с оглед работното
заседание на работна група утре, за да можем да преценим приемане
на решение за допълване на Решение № 1991 евентуално в частта по
т. 10, като включим тези сътрудници по т. 8.
Докладвам ви ги на този етап за сведение.
Докладвам ви съгласувателни писма, които сме получили от
Столична община по повод на наши писма, които сме изпратили.
Изпратихме до кмета на Столична община, копие до директора на
Столична дирекция на МВР във връзка с организацията на работата
по приемането на протоколите от районните избирателни комисии.
Те са съгласували, както поискахме, във връзка с тези мероприятия
да се има предвид по отношение на паркирането в близост до
сградата на Народното събрание. Включително са предвидили
спазването на противоепидемичните мерки, спазването на
дистанция.
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Второ съгласувателно писмо с оглед нашето писмо до
директора на Столична дирекция на МВР с копие до кмета на
Столична община да има охрана с полицейско присъствие в
периметъра около сградата на Народното събрание и най-вече в
Източното крило.
Получили сме съгласувателно писмо във връзка с писмо от
заместник областния управител и ръководител на организационнотехническия екип в област София по отношение на трите районни
избирателни комисии на територията на Столична община.
И по повод на писмо от старши комисар от Столична
дирекция на вътрешните работи до кмета на Столична община –
отново съгласувателно писмо във връзка с организацията на
работата по приемането в трите районни избирателни комисии на
документите от секционните избирателни комисии.
В общи линии на този етап е това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колегата Бояджийски във връзка с материалите.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря, господин председател.
Колеги, надявам се, че всички сте се запознали. Двете
презентации дават нагледна представа за това как трябва да се
попълни основната изборни книга – протокола за отчитане на
резултатите от гласуването. Те са за чужбина и за страната. Следват
стъпките от първата страница и датата на попълване на протокола,
часът, в който комисията е започнала да го попълва, до края – до
попълването на всички данни в него и подписването на протокола.
Първо започваме с това, че трябва да се работи с черновата
на протокола, данните да се попълват четливо, и след това
последователно се върви по част I, част II и така до подписването.
Идеята е с анимирания текст да може да се укаже ясно
последователността на попълване на данните в протокола.
Както виждате, най-трудно според мен би било в т. 6, т. 6а, т.
6.1б и т. 6.2а. Там е посочено откъде да се започне и как да се
свърши, така че да може да излязат контролите, да се попълни
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протоколът както предвижда законът и нашите Методически
указания.
За пример са използвани само две партии, които, разбира се,
нямат име – АА и ББ.
Общо взето с това се изчерпва този материал, като идеята е
самият той да бъде качен на нашия сайт, също така придружен от
поредността на попълване на данните, която можете да видите в
другия файл, който е на уърд – Поредност на протокол СИК в
страната. Тази поредност ние вече сме я одобрили, когато одобрихме
сценария за обучителния клип. Считам, че би било добре тя да стои
също на сайта на комисията в pdf или в друг подходящ формат, за
да може да е достъпна до всеки чрез протокол, чрез таблет или друго
устройство, да може да си я разпечата или да я запази на
съответното устройство.
Другият файл, който е подготвен, е протоколът за чужбина.
Там също започваме презентацията с началото на протокола и
последователно попълваме едва ли не на живо съответния протокол.
Там също предлагам да бъде придружено от подобен синопсис на
поредността на попълването.
Моля комисията да одобри двата материала и да се разреши
качването им на сайта на Комисията и другите канали, с които
можем да достигнем до членовете на секционните комисии,
включително и да се опитаме да напарим едно анимирано филмче с
тези, които позволяват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Колеги, има ли предложения?
Ако няма, процедура по гласуване протоколно решение за
одобряването на материалите и качването им в Обучителния портал.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не само в Обучителния портал, а тези
части по отношение на чужбина, в чужбина.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: И на Фейсбук страницата.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, колеги,
да се качи и на страницата в социалната мрежа, за да може да бъде
като обучителен материал, който да достигне до повече членове на
СИК.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, в точка „Разни“, позволете ми и на мен
кратък доклад.
Точка 12. Разни.
Във вътрешната мрежа в моята папка е качено писмо, което
пристигна с вх. №НС-03-71 от 30.03.2021 г. във връзка с
провеждането на координационна среща със заместник министърпредседателя госпожа Николова и нейния екип. Виждате лицата,
които са заявени от страна на госпожа Николова, които да участват в
срещата.
Предлагам ви да изпратим писмо, с което да потвърдим
срещата утре следобед в 14,00 ч.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
И, уважаеми колеги, във връзка с вчерашното протоколно
решение, с което потвърдихме участието ми в брифинг, който ще
бъде проведен на 1-ви между 15,00 и 16,00 ч., във вътрешната мрежа
с вх. № НС-18-10-1 от 30.03.2021 г. е изпратено от организаторите –
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госпожа Джеретто: връзката по ZOOM, която да бъде осъществена,
заедно с участниците, а именно освен председателя на Централната
избирателна комисия ще участват председателят на Съвета за
електронни медии госпожа Жотева, и председателят на Сметната
палата; основните въпроси, които ще бъдат обсъждани; и всички
технически действия във връзка с осъществяването на
видеоконферентната връзка.
За сведение и запознаване го докладвам, и съответно да може
от нашата администрация да бъде осигурена техническата
възможност за провеждането на срещата.
С това, колеги, закривам заседанието на Централната
избирателна комисия и насрочвам утрешното редовно заседание от
10,30 ч.
(Закрито в 20,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Мая Станкова
Юлия Стоичкова
Нина Иванова

