
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 324 

 

На 31 март 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Медийни пакети. 

Докладва: Катя Иванова 

1а. Поправка на техническа грешка в регистрацията на 

наблюдатели в Решение № 2337-НС. 

Докладва: Силва Дюкенджиева. 

2. Доклад относно машинно гласуване. 

Докладва: Таня Йосифова 

3. Обучение на РИК и СИК. 

Докладва: Таня Йосифова 

4. Доклад относно разяснителна кампания. 

Докладва Кристина Стефанова 

5. Доклад по административни преписки. 

Докладва: Севинч Солакова 

6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

Докладват: Николай Николов, Йорданка Ганчева 

7. Приемане на Оперативен план за организацията на 

работата в ЦИК в деня на изборите. 

Докладва: Севинч Солакова 

7а. Регистрация на международни наблюдатели. 

Докладва: Катя Иванова 

8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 
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Докладват: Кристина Стефанова, Бойчо Арнаудов 

9. Отговори по въпроси на граждани. 

Докладват: Кристина Стефанова, Николай Николов, 

Силва Стойчева, Михаил Джеров, Цветанка Георгиева 

10. Разни. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Севинч Солакова, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Таня Цанева. 

 

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

господин Александър Андреев – председател на Комисията. 

 

* *  * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 31 март 2021 г. Във вътрешната мрежа е качен дневният ред. Има 

ли желаещи за включване с нови точки или по точките, които са 

обявени? 

Отсъства госпожа Цанева, която е в болнични. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Господин председател, моля да ме 

включите в точка: „Доклади по административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други желаещи? 

Няма.  

Процедура по гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колеги, минаваме към първа точка от дневния ред: 

„Медийни пакети“. Госпожо Иванова, заповядайте. 

 

Точка 1. Медийни пакети. 

КАТЯ ИВАНОВА: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-24-238 от 31.03.2021 г. е 

постъпил за одобрение договор, сключен между ПП „Правото“ и 

„Евроком Царевец“ ООД, на стойност 1344 лв. с ДДС. Той включва 

две участия в предизборно студио и четири излъчвания на 30-

секунден видеоклип. Моля с протоколно решение да одобрим 

договора. 

Господин председател, ще Ви помоля малко по късно да ме 

включите отново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка пета до изчакването на колегите, 

които ще докладват по предходните точки. Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, няколко 

административни преписки. Докладвам ви справка за извършени 

справки в Регистъра на населението – Национална база данни 
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„Население“, за периода от 5 януари 2021 г. до 29 март 2021 г. 

Справката е с № ЦИК-09-108 от 30.03.2021 г. Извършени са справки 

по искане от Севинч Солакова на 25.02.2021 г. на проверка на девет 

лица по преписка във връзка с регистрацията им като наблюдатели – 

ако си спомняте, преди проверката да се извършва по наше 

възлагане от „Информационно обслужване“.  

Поискана е от госпожа Йорданка Ганчева, член на ЦИК, на 

09.03.2021 г. проверка на постоянен и настоящ адрес на 9 лица във 

връзка с обработване на заявлението за гласуване извън страната и 

по искане на госпожа Мария Бойкинова на 24.03.2021 г. проверка на 

госпожа С. Д. П. – нейният постоянен и                                             

настоящ адрес, във връзка с връчване на покана за съставяне на акт 

за установяване на административно нарушение. Докладвам ви за 

сведение. 

Колеги, докладвам ви предложение за извършване на 

промяна по бюджета на Централната избирателна комисия. В 

изпълнение на ПМС № 113 от 29 март 2021 г., което ви докладвах 

вчера, е направено предложение за корекция за намаляване на 

разходите с 48 хил. 100 лв. С тази сума се променят бюджетните  

взаимоотношения и се намалява максималният размер на новите 

задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. 

Предлагам ви да се извърши тази корекция – да упълномощим 

председателя за извършването на корекцията, за което да уведомим 

министъра на финансите с писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на предложението на госпожа 

Солакова. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Уважаеми колеги, във връзка с отстраняване на техническа 

нередност, свързана с излъчването на заседанието на Централната 

избирателна комисия, прекъсвам за кратко заседанието. В момента, в 

който се отстрани техническият проблем, ще възобновим  

заседанието. 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: След 

възстановяване на излъчването, госпожо Солакова,  довършете 

доклада в точка: „Административни преписки“. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

преписки – аз съм ги прегледала всичките, докладвам ви само за 

пълнота. Получили сме от областния управител на Велико Търново, 

на Сливен, на София-град за трите изборни района, област Хасково, 

област Монтана, област Кюстендил, Добрич, от областния управител 

на Видин и на Русе. Всички тези областни управители са ни 

предоставили информация за техническите сътрудници по т. 8 и са 

изразили становище за увеличаване на възнагражденията, 

включително от Стара Загора, но то е от РИК, има предложение да 

се увеличи размерът на възнаграждението и допълнително от това да 

се включат в т. 10 за 50% ново увеличение заради извънредната 

обстановка. Получили  сме и от РИК – 23, РИК – 24, РИК – 18, 

Разград,  РИК – Сливен, РИК – Русе. Всички те са за увеличаване на 

размера на възнагражденията по т. 10.  

Това, което исках да ви кажа, е, че броят, както успях да 

прегледам всичките – в София са по 80 души в РИК – 23 и РИК – 25, 

а 50 души са в РИК – 24, Хасково имат 25 души, в Стара Загора  

имат едно предложение за допълнителен брой на още пет, което 

означава, че в страната броят на техническите сътрудници по т. 8 не 

е голям. Въз основа на тази справка следва да обсъдим допълнение 
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на Решение № 1991-НС след заседание на работна група. На този 

етап ви ги докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Николов, заповядайте по точка: Административни преписки. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо, постъпило от омбудсмана на Република България, с вх. 

№ НС-23-142 от 30.03.2021 г. – може да го видите в моя папка от 

вчера. С писмото омбудсманът доц. д-р Ковачева поставя въпрос 

относно това, че журналисти, които са командировани в изборния 

ден на определено място, различно от техния постоянен или настоящ 

адрес, не биха могли да гласуват. Сходен въпрос имахме от 

омбудсмана по отношение на техниците, които са ангажирани в 

изборния ден. В тази връзка, тъй като този въпрос наистина изисква 

изменение в законодателната уредба, съм подготвил писмо до 

омбудсмана, което може да видите в моя днешна папка.  

Предлагам да отговорим на госпожа Ковачева, че 

предоставянето на възможност на командировани журналисти да 

гласуват в изборния ден в секция, намираща се на мястото по 

командировката, е въпрос, който изисква изменение в 

законодателната уредба. Централната избирателна комисия ще 

включи този въпрос в анализа – предлагам добавка по чл. 57, ал. 1, 

т. 47 от Изборния кодекс, до Народното събрание, който предстои да 

бъде изготвен. Освен журналистите, разбира се, има и други 

категории лица, които заявиха и при нас подобни претенции. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не е ясно дали ще го включим. Предлагам 

думата „включи“ да бъде „ще обсъди“ този въпрос при изготвяне на 

анализа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Бойкинова. 



7 

 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз предлагам не само журналисти, 

както и други категории лица. Не само журналистите се 

командироват. Това важи за всички лица, които са командировани. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това ще го обсъдим. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Предлагам в писмото да се включи 

„и други“ не само журналисти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм с предложението на 

колегата Ивков, разбира се, да използваме термина. Централната 

избирателна комисия ще обсъди този въпрос при изготвяне на 

анализа по чл. 57, т. 47, който предстои да бъде изготвен и да 

добавим предложението на колегата Бойкинова, в това число и „за 

други категории лица“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Имам и още едно предложение. Към  

входящия номер на колегата Николов да се добави и входящият 

номер на моето писмо от омбудсмана, защото то касае техниците, 

които са командировани в „Сиела Норма“ АД и ние вече добавихме 

към отговора, че това касае всички категории лица, които са 

командировани.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли  

други предложения по отношение текста на писмото? Няма. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Господин Николов, заповядайте. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-132 от 03.30.2021 г. е 

постъпило запитване от общинска администрация – Плевен, относно 

лица, които са карантинирани на адреси на жилища, които са тяхна 

собственост или на техни близки и роднини, но не са по постоянния 

и настоящ адрес, биха ли могли да бъдат вписани в избирателните 

списъци? 

Изготвил съм отговор, който да изпратим по електронната 

поща на общинската администрация, който е аналогичен на 

съдържащия се във Въпрос № 19 от „Въпроси и отговори“, но е 

изрично разписан.  

Колеги, предлагам следните две корекции: в абзац втори 

текстът да стане така: „Могат да гласуват чрез секция с подвижна 

избирателна кутия само по постоянния си адрес или настоящия си 

адрес, ако са включени в избирателния списък по този адрес“. 

В абзац трети да стане така: ако адресът, на който 

избирателите пребивават по карантина, не е нито постоянен, нито 

настоящ адрес, няма да може да гласуват на предстоящите избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване, след като беше изчистен текстът на 

писмото. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, връщаме се към точка втора: Доклад относно 

машинно гласуване. Госпожо Йосифова, заповядайте. 

 

Точка 2. Доклад относно машинно гласуване. 
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, първо, ще докладвам 

изразената готовност на изпълнителя по договора за обществена 

поръчка да предостави пълния набор на изходния код и в тази връзка 

предлагам това да стане в днешния ден до 12,30 ч. За целта съм 

подготвила Проект на приемо-предавателен протокол – може да го 

видите в моя папка от днес. Моля да се запознаете с него.  

Също така предлагам да упълномощите членовете на група 

„Машинно гласуване“ да го приемат в запечатан плик, както е 

описан, и да се извърши проверка от Държавна агенция „Електронно 

управление“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

заповядайте да се запознаете с Проекта на приемо-предавателен 

протокол.  

Давам десет минути почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо  

с вх. № ЦИК-06-7-147. Това е обучителният клип, в който са 

извършени корекциите. Моля да го одобрим, ще го видите в папката 

на колегата Войнов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Предлагам да бъде публикуван на 

нашата интернет страница в обучителната страница. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: На две места – 

за избирателите и за обучителното. 

Колеги, процедура по гласуване на протоколно решение за 

качване на страницата на Централната избирателна комисия в 

обучителното звено и в подстраницата за избирателите, където да 

може да се запознаят с него. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Севинч Солакова, Силвия 

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

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, на следващо място, ви 

докладвам запитване от РИК – Велико Търново, с вх. № НС-15-272 

във връзка с транспортирането на специализираните устройства за 

машинно гласуване с бусовете до общинските центрове в областта. 

Става въпрос и за запитване, което изхожда от Областния дирекция 

на МВР – Велико Търново, във връзка с възможността за 

транспортирането на машините, част от устройствата да бъдат 

транспортирани с лични МПС на техници от „Сиела Норма“ АД, 

които да бъдат охранявани от МВР. Предлагам да се изпрати на 

Министерството на вътрешните работи и на „Сиела Норма“ това 

запитване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

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

против – няма. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-066-187, което е адресирано до главния секретар на 

Министерството на вътрешните работи във връзка с осигуряване на 
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достъп за работа в склада за нощна смяна от 31 март 2021 г. във 

връзка с подготовката на специализираните устройства за машинно 

гласуване. Докладвам ви го за сведение. 

На следващо място, докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-6-186, 

с което ни се предоставя информацията относно пълния транспортен 

план – можете да го видите в подпапка, в excel-таблица за всички 

31 районни избирателни комисии. Докладвам го за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

преминаваме към точка трета: Обучение на РИК И СИК. 

Заповядайте, госпожо Йосифова. 

 

Точка 3. Обучение на РИК и СИК. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам, че 

са постъпили отговори от РИК – Ловеч и РИК – Велико Търново, 

във връзка с проведено обучение. Може да се запознаете, включили 

са и брой на обучаваните лица. Докладвам го за сведение. Ще 

обособя отделна папка за тази информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, господин председател. 

Колеги, по същия начин по отношение на нашето запитване 

как преминават обученията на секционните избирателни комисии, 

РИК № 26 – Софийски, ни е изпратила информация за това. Качена е 

в моята папка. Обучени са всички секционни избирателни комисии 

на територията на областта, присъствено. Само в община Самоков 

предстои това да се случи на 1 април 2021 г. Информират ни, че са 

назначени в пълен състав всички секционни избирателни комисии на 

територията на областта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

минаваме към точка четвърта: Разяснителна кампания. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 
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Точка 4. Доклад относно разяснителна кампания. 

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

25-1-11 от 30.03.2021 г. сме получили седмичния отчет за четвъртата 

седмица от излъчванията на БТВ „Медия груп“. Писмото е във 

вчерашна папка.  

С писмо вх. № НС-20-108 от 30.03.2021 г. имаме запитване от 

Телевизия RN TV, които ни питат възможно ли е видят, които са 

публикувани на сайта на Централната избирателна комисия и 

разясняват изборите на 4 април 2021 г., да бъдат излъчвани свободно 

в ефира на регионалната медия.  

Предлагам да им отговорим, че всички публикувани 

материали в разделите в разяснителна кампания, обучителен портал, 

могат да се ползват свободно за излъчване съгласно чл. 199а и че 

при необходимост можем да изпратим друг формат за излъчване, 

който им е необходим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на колегата Стефанова за отговор. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва 

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

Преминаваме към точка шеста: Доклади относно 

организацията и провеждането на изборите извън страната. Колега 

Николов, заповядайте. 

 

Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин  председател. 

Уважаеми колеги, в тази точка докладвам два въпроса. 
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Първо, постъпило е заявление от господин Бодуров, с 

вх. № НС-23-145 от 30.03.021 г., което може да видите във вчерашна 

моя папка. Информира ни, че в 454 секция в град Базел, Швейцария 

отпада като член. Причината е контакт с COVID-19. Не е в 

състояние да предложи заместник. Предлагам да изпратим това 

писмо по компетентност за действие на екипа на Министерството на 

външните работи. В този смисъл има писмо в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване изпращане по компетентност на 

Министерството на външните работи. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Вторият въпрос, който докладвам за 

сведение, е жалба, постъпила срещу ограничаване състава на СИК в  

Квебек, Канада. Тя е с вх. № НС-23-148 от 31.03.2021 г. С тази жалба 

всъщност е постъпило оплакване, че конкретното наше решение от 

27 март 2021 г. за състава на секционната избирателна комисия в 

Квебек, от тричленен – съставът е описан, се изказва мнение, че 

следва съставът да е по-широк, да е поне петчленен, за да може да 

функционира нормално комисията в рамките на изборния ден. 

Докладвам ви тази жалба за сведение, ако няма друго предложение, 

доколкото ние вече сме в твърде късна фаза на назначаването на 

секционните комисии. Това ми е предложението, ако няма друго 

предложение. Този въпрос вече го обсъждахме. 

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, 

докладвам писмо, което ни е изпратено от Министерството на 

външните работи. Във връзка с предстоящата работа на секционните 

избирателни комисии в Италия ни уведомяват, че независимо от 
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строгите ограничителни мерки за периода 3 – 5 април 2021 г., на 

територията на Италия, които предвиждат забрана за движение 

навън без уважителни причини, както и вечерен час в интервала 

22,00 ч. до 05,00 ч. сутринта, съответно в ноти е дадено съгласие, и 

изрично указано на българските граждани, желаещи да упражнят 

своето право на глас, да посочат в декларацията си за придвижване, 

която трябва да попълнят според изискванията на италианските 

власти, други позволени причини и по-конкретно ситуация на 

необходимост – гласуване за Народно събрание на Република 

България на 4 април 2021 г. В този смисъл италианската страна ще 

признава гласуването като уважителна причина на българските 

граждани за придвижване в секциите в условията на ограничителни 

мерки срещу корона вирус, а дипломатическото представителство е 

предприело всички необходими действия по публикуването по 

общодостъпен начин на образеца на тази декларация, която трябва 

да е на италиански език, като на сайта на посолството, а също и на 

страницата на Министерството е публикувана декларацията. Това 

определено е добър резултат, в смисъл, че съществуващите мерки в 

Италия няма да бъдат пречка нашите сънародници да упражнят 

правото си на глас. Докладвам това за сведение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз нямам против предложението на 

докладчика да го приемем за сведение, но предлагам отговор до 

господин В. А., който ни е писал и ние препратихме                                

на Министерството на външните работи – да му отговорим в 

смисъла на писмото, което получихме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте  

предложението. 

Господин Бояджийски, по този въпрос ли? Ще Ви включа. 

Колеги, процедура по гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, да ви докладвам няколко материала за 

чужбина. Първият и вторият са сигнали, жалби от членове на 

български общности извън страната, които не са включени в 

съставите на секционни избирателни комисии поради 

обстоятелството, че партиите, които имат право да посочат първи 

кандидатите и членовете на тази комисии, са го направили и са 

запълнили съответните бройки. Не можем да направим повече за 

тях. Въпросите, които те повдигат, според мен са резонни, но 

очевидно тази година партиите са имали възможност да попълнят на 

повече места със свои предложения свободните места за членове на 

СИК.  

Входящият номер на първото писмо е НС-23-133 от 

29.03.2021 г. То е от българи от Денвър, Колорадо, които участват 

отдавна в организацията и провеждането на изборите в Колорадо.           

А. Н., А. Г., А. П. и Д.                                                                                       

С. поставят доста въпроси, свързани с организацията на изборите, 

по-скоро питат как е възможно те да не могат да участват, при 

положение че досега са участвали, без да вземат предвид 

разпоредбите на Кодекса. 

Другото, което ви предлагам за сведение, защото пак нищо не 

можем повече да направим по въпроса, е писмо с вх. № НС-23-108 

от 26 март 2021 г. от българи от Майорка. Докладвам ви ги за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение? Не виждам. 
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Имам да докладвам и за „Въпроси 

и отговори“. В писмо с вх. № НС-22-1299 господин Д.                         

М. пита дали може да гласува с международен паспорт във             

Франция. Предлагам да му отговорим, че може да удостовери 

самоличността си със задграничен паспорт. Кратко. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване отговора до лицето, че може да упражни 

правото си на глас с паспорт. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващият въпрос е с вх. № НС-

22-1194 от 27.03.2021 г. Пита се как ще може да упражни гласа си 

във Великобритания, при положение че е поставена под карантина 

във Великобритания. Докладвам го за сведение. 

Следващият въпрос е НС-22-1255 от 29.03.2021 г. Госпожата 

е назначена за СИК извън страната. Пита къде да си представи 

заповедта за командировка и дали да ползва платен или неплатен 

отпуск. Не знам дали ние имаме някакви указания в тази връзка, 

затова ви го докладвам. Моето предложение щеше да бъде да го 

оставя за сведение. Просто искам да чуя и мнението на колегите – 

дали знаят да сме издавали подобни указания за членовете на СИК, 

които са държавни служители, или пък на работа по трудово  

правоотношение, дали трябва да ползват платен или неплатен 

отпуск, за да отидат извън страната да са членове на комисията. 

(Уточнения встрани от микрофоните.) 

Колеги, благодаря. След станалото разискване предлагам 

следния вариант на отговор до госпожа Л.            : „Уважаема 

госпожо Л., имате право да ползвате платен или неплатен            

отпуск, въз основа на заповедта за командировка в чужбина“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги,  

процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тъй като не се заявих в точка шеста – 

относно чужбина, но с писмо с вх. № НС-22-1213 госпожа, която се 

казва С. Т. работи към Европейската сметна палата и                        

ще гласува в България. Ще ѝ трябва документ, който да и послужи 

пред Европейската сметна палата, че е упражнила правото си на 

глас.  

След краткото обсъждане за практиката на Централната 

избирателна комисия предлагам отговор: „Уважаема госпожо Т., ще 

можете да се снабдите с такъв документ в деня на                            

изборите от секционната избирателна комисия, където ще 

упражните правото си на глас“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на отговора. 

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Друг доклад имате ли в тази точка, господин Ивков? Нямате. 

Господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 
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Уважаеми колеги, искам да допълня доклада си относно 

жалба с вх. № НС-23-148 от 31.03.2021 г. Жалбата, както вече казах, 

е срещу състава и по-скоро бройката на членовете на секционната 

избирателна комисия в секция 276 в Квебек, Канада и е адресирана 

до Върховния административен съд, а тя по същество представлява 

частично обжалване на Решение № 2325 от 27 март 2021 г.  

Жалбата е получена в Централната избирателна комисия тази 

сутрин – 31 март, в 06,06 ч. по електронен път. Изложени са 

съображения за нарушение на чл. 146, т. 5 от АПК и аз предлагам в 

тази връзка да бъде окомплектована преписката и изпратена до 

компетентния съд за образуване на дело и за разглеждане, тъй като 

си има реквизити на жалба срещу административен акт. Това ми е 

предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада. 

Процедура по гласуване относно окомплектоването на 

преписката и изпращането до съда. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Николов, заповядайте отново. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

назначаването на съставите на секционните избирателни комисии 

извън страната предлагам още днес да пристъпим към съответните 

действия за издаване на удостоверения на назначените членове на 

тези комисии. Обичайно това се прави малко по-късно, но сега 

техният брой е твърде голям, за да могат да се снабдят навреме с 

удостоверенията, и в рамките на този процес по издаване на 

удостоверението да се извърши обичайната проверка дали отговарят 

на изискванията на закона за назначаване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Друг доклад в тази точка нямате. 

Точка седма оставяме за следобедната част на заседанието, за 

да може да бъде разгледана. 

Минаваме към точка осма: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. Госпожо Стефанова, заповядайте. 

 

Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в моя папка от 

вчерашното заседание, в подпапка „Жалба“ е публикувана цялата 

информация, заедно с окомплектованата преписка във връзка с 

подадена жалба от Я. С. П.  

Преписката е с вх. № НС-22-1288 от 30.03.2021 г. и е 

получена по електронната поща на Централната избирателна 

комисия, като обжалва Решение № 116 от 29.03.2021 г. на РИК 

№ 30 – Шумен, във връзка с взето тяхно Решение № 95 от 24 март 

2021 г. Той ни казва, че на 21 март е подал сигнал до Централната 

избирателна комисия с копие до Районната избирателна комисия за 

неспазване разпоредбите на Изборния кодекс във връзка с чл. 161 от 

Изборния кодекс, а именно Александър Горчев, назначен за 

директор на „Археологически музей“ – Велики Преслав, на 2 март 

2021 г. със свое Решение № 47 е регистриран за кандидат от листата 

на БСП. Съгласно чл. 161 от Изборния кодекс, кандидат, който е 

държавен или местен орган или заема служба в администрацията на 

държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински 

съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен 
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отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до 

обявяване на резултатите от изборите.  

Господин П. е недоволен от взетото решение на                     

общинската избирателна комисия и моли да предприемем 

съответните действия по отмяна на Решение № 116 на районната 

избирателна комисия и да наложим санкция за неспазване на чл. 161 

от Изборния кодекс. 

В папката е публикуван проект на решение. Моля да се 

запознаете. Това, което съм написала, е, че жалбата е подадена в 

срок съгласно чл. 73, ал. 1, но се явява недопустима. 

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на акта, тъй като 

с него не се засягат неговите права или законни интереси. 

Подаденият от него сигнал, който е разгледан от РИК, както и 

препратен от Централната избирателна комисия – преписката също е 

във вътрешната мрежа. Това, което предлагам, е Централната 

избирателна комисия оставя без разглеждане жалбата на Я.                        

П. (Уточнения встрани от микрофоните.) Съгласна съм с 

предложението на колегата Ивков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

доклада на госпожа Стефанова. 

Има ли различно предложение? Няма. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 2356-НС. 

Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-11-54 от 

30.03.2021 г., който е адресиран до председателя на Централната 
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избирателна комисия и до Районната избирателна комисия – 

Габрово. Сигналът е от господин Цветомир Михов, упълномощен  

представител на коалиция ГЕРБ – СДС, и се твърди следното: в 

дните 27-и и 28-и март 2021 г. Елена Колева, член на РИК – Габрово, 

от квотата на коалиция „БСП за България“ е била системно в офиса 

на БСП, като е провеждала обучение на членовете на СИК от 

квотата на коалиция „БСП за България“. Действията на госпожа 

Колева са грубо нарушение на Изборния кодекс, тъй като са 

провеждани в партийния офис на коалиция „БСП за България“. 

„Уважаеми членове на ЦИК и РИК – Габрово, недопустимо е в 

предизборна кампания да ставаме свидетели на грубо погазване на 

законоустановените норми. Вярвам, че от страна на ЦИК и РИК – 

Габрово, ще бъдат предприети всички необходими действия“. 

Колеги, докладвам ви този сигнал за сведение, тъй като той е 

адресиран и до РИК – Габрово, която е компетентна да се произнесе 

по него. Мисля, че и там ще остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение? Не виждам. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, сигнал с вх. № НС-00-415 от 

30.03.2021 г., адресиран до РИК – Велико Търново, а Централната 

избирателна комисия е с копие. Сигналът е от „Прозрачност без 

граници“. Казват, че при тях е получен сигнал, който съдържа данни 

за неизпълнение на задължението за формиране на секция в дом за 

стари хора на адрес Велико Търново, улица и така нататък. 

Подателят на сигнала твърди, че на потребителите на социални 

услуги е било съобщено, че в цитираната специализирана 

институция няма да се образува избирателна секция, което е в 

нарушение на чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 2206-НС на 

Централната избирателна комисия. Докладвам ви го за сведение, тъй 

като е адресиран правилно към Районна избирателна комисия – 

Велико Търново. 
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Колеги, предлагам Централната избирателна комисия да 

изпрати писмо до РИК – Велико Търново, да ни уведомят за 

резултатите от извършената проверка по този сигнал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, процедура по включване на нова точка в дневния 

ред: точка 1а, която е поправка на техническа грешка в 

регистрацията на наблюдатели в Решение № 2337-НС.  

Процедура по гласуване. 

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

председател. 

Уважаеми колеги, в Решение № 2337-НС от вчерашна дата, с 

което сме регистрирали наблюдатели от Сдружение „Младежи за 

Балканите“ на един от наблюдателите е сгрешена цифра в ЕГН-то, 

поради което ви предлагам да пуснем поправка на техническа 

грешка в Решение № 2337-НС от 30 март, като се коригира ЕГН на 

Никола Емилов Зографов – вместо както е описано, да се чете по 

съответния ред, за да не казвам ЕГН-то. Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване предложението. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков). 

Решението е с № 2357-НС. 

Уважаеми колеги, с това прекъсвам сутрешната част на 

заседанието, което ще продължи следобед в 15,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

продължаваме в следобедната част.   

Госпожо Иванова, имате думата.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаема госпожо Йосифова, моля да ме 

включите с нова точка в дневния ред – Регистрация на международни 

наблюдатели. Да ме върнете в медийни пакети и да ме включите в 

жалби и сигнали.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Други 

желаещи за включване колеги.  

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля, да ме включите в точка – Машинно 

гласуване. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моля, да ме включите в точка – 

Писма на граждани.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

гласуваме допълнително включване на точка 7а. Регистрация на 

международни наблюдатели, в дневния ред.  



24 

 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Връщам точка втора. 

 

Точка 2. Доклади относно машинно гласуване.  

Господин Войнов, имате думата.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-11-55 от 31.03.2021 г. Писмото е от Никола Стойчев, 

пълномощник на „Патриотична коалиция - Воля и НФСБ“. С 

писмото се изпраща предложение от Патриотичната коалиция, 

относно машинното гласуване.  

Предлага се Централната избирателна комисия да промени 

методическите указания за районните избирателни комисии, както и 

Методическите указания за секционните избирателни комисии, а 

именно да се дадат задължителни указания на РИК и СИК.  

Първо, да преброяват броя на контролните разписки от 

машинното гласуване, поставени от избирателите в кутията за 

разписки от машинното гласуване. Броя на гласовете подадени за 

всяка от партиите,  коалициите и независимите кандидати, според 

данните от контролните разписки от машинното гласуване и 

преброяване на предпочитанията, преференциите според данните от 

контролните разписки.  

Второ, да сверяват резултатите от преброяването на 

контролните разписки от машинното гласуване, с данните от 
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записващите технически устройства флаш памети и финалния 

протокол от машината за гласуване.  

Трето, при наличие на несъответствие в данните, 

контролните разписки да се преброят повторно.  

Четвърто, ако отново е налице несъответствие в данните, да 

се вземат предвид данните според резултатите от преброяването на 

контролните разписки.  

Предлагам да отговорим с писмо на Никола Стойчев. 

Проектът за писмо е в моя папка. Предлагам да го уведомим 

следното.  

Изборният кодекс не предвижда преброяване на контролните 

разписки от машинното гласуване, съгласно чл. 270, ал. 2 от 

Изборния кодекс, контролните разписки от машинното гласуване се 

опаковат и  се запечатват с хартиена лента, преди отваряне на 

избирателната кутия. А също така, според изискванията на 

техническата спецификация, данните от контролните разписки, 

финалния протокол и двете флаш памети са напълно идентични, 

което съответствие се удостоверява от органите по чл. 213а, ал. 2 от 

ИК.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Благодаря. Имате думата колеги за изказвания.  

Процедура по гласуване на посочения отговор.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Георги Баханов, Кристина 

Стефанова).  

 

Точка 7а. Регистрация на международни наблюдатели.  
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Госпожо Иванова имате думата.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, на вчерашно заседание 

ви докладвах две преписки, пристигнали от Държавната избирателна 

комисия на Република Северна Македония, с изявено желание по 

наша покана, да бъдат изпратени техни представители, които да 

осъществяват международно наблюдение на предстоящите избори. 

Преписката беше препратена за действие по компетентност на 

Министерство на външните работи.  

Днес отново сме поучили две преписки, в отговор на 

действията на Министерство на външните работи, съответно с вх. № 

НС-18-14-3 и НС-18-14-2 и двете от 31.03.2021 г.  

Първата преписка е от Анжелко Ристов, който казва, относно 

вашата покана да наблюдаваме предстоящите избори, бихме искали 

да ви информираме, че като наши представители ще изпратим 

нашите служители Анжелко Ристов и Ивана Костадиновска. 

Другата преписка е същата, но изхожда от госпожа Ивана 

Костадиновска. 

Аз предлагам и тези две преписки да бъдат препратени по 

компетентност на Министерство на външните работи, които следва 

да ни направят предложение, за назначаването на тези двама 

служители на Държавната избирателна комисия на Македония за 

назначаването им като наблюдатели, за да приеме Централната 

избирателна комисия своето решение за регистрацията им, 

съобразно изискванията на Изборния кодекс.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Благодаря. Имате думата колеги. 

Процедура по гласуване, препращане на писмото на 

Министерство на външните работи.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

В тази точка други доклади има ли? Няма.  

Госпожо Иванова, продължавате в точка осем. 

 

Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпил 

сигнал по електронната поща, с вх. № НС-22-1354 от 31.03.2021 г.  

В сигнала се казва, искам да подам сигнал, че от Партия 

„Възраждане“ за пореден път нарушават изборния закон, като 

вкарват в заблуждение избирателите в Република България, особено 

тези в гр. Бургас и региона. Сезирам ви за плакат на втория в листата 

на тази партия, лицето Т. А., който на всички плакати,                          

които разпространява в социалната мрежа фейсбук и електронните 

сайтове, според мен умишлено не посочва името на партията от 

Варна. Използва името на тракийското дружество, което не е 

регистрирано никъде за изборите.  

Да вкараш в заблуждение избирателите, че гласуват за едно, 

но всъщност се оказва съвсем друго, си е престъпление според 

Закона за изборите. Същият се възползва по този нечестен метод на 

агитация. Прилагам и снимка на негов плакат. Мога да ви изпратя и 

линкове към електронните издания. 

Колеги, към сигнала е приложен плакат на лицето Т.                     

А.                   , за което той твърди, че е регистриран като кандидат за 

депутат. Сигналът е постъпил от имейл адрес на В. П.                         
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Този сигнал не е подписан, поради което аз ви предлагам да остане 

за сведение, тъй като е анонимен.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата колеги, за изказвания. Няма. Остава за сведение.  

Господин Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има три проекта на решения, по подадени по същество шест жалби в 

един материален носител от упълномощен представител, П.                        

С. на Коалиция „БСП за България“ срещу една поредица от решения 

на РИК – Разград.  

По същество съм се е опитал да групирам проектите на 

решения по предметната област, за която се жали. Поради което ви 

предлагам три проекта на решения, по отношение на твърденията на 

жалбоподателя. Цялата преписка е в папка, включително и със 

становище от РИК – Разград, по отношение на начина на приемане 

на тези решения. Каквото е получено е вътре. Това е като въведение.  

Започвам с проекта за решение, по отношение на жалби 62-

НС, 67-НС, 69-НС от 12.03.2021 г. на РИК – Разград. Като в жалбата 

по тези решения се твърди, че те са немотивирани и искат да се 

допълнят с данни за субектите, направили предложения за промени 

в СИК, по които РИК се е произнесла.  

Според мен решенията са законосъобразни. В протокола от 

12.03.2021 г., по отношение на вземане на тези решения, ясно е 

казано, коя партия какви предложения прави. Решенията от 

формална страна са точни и законосъобразни, поради което 

предлагам да се приеме този проект на решение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата колеги, за изказвания. 
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Колеги, колко време е необходимо за запознаване. Тогава ще 

отложим този доклад. 

Връщам на точка първа.  

Госпожо Иванова имате думата.  

 

Точка 1. Медийни пакети.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам за 

одобрение един договор и един анекс към договор. Най-напред 

договор с вх. № НС-24-239 от 31.03.2021 г., сключен между 

Политическа партия „Правото“ и Българска национална телевизия. 

Стойността на договора е 1176 лв. с ДДС. Включва излъчване на 

едни брой агитационни клипове по БНТ. Моля, за вашето 

протоколно решение за одобряване.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата колеги, за изказвания.  

Процедура по гласуване одобряване на медийния пакет.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам допълнително 

споразумение № 1 към договор № 9-61 от 11.03.2021 г., сключен 

между Политическа партия „Републиканци за България“ и Българско 

национално радио. Преписката е с вх. № НС-24-104/1 от 31.03.2021 

година. В анекса се пояснява, че няма промяна в цената на договора. 

Тя си остава същата. Необходимостта за сключване на анекс към 

цитирания договор е поради промяна в броя на хрониките по 

договора. От 11 броя хроники, те са станали 4 броя. Като за 
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разликата в цената се добавени и три броя интервюта до 5 минути в 

различни часови пояси.  

Моля ви, за протоколно решение за одобряване на 

допълнително споразумение № 1 към цитирания от мен договор.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата колеги.  

Процедура по гласуване на одобряване на допълнителното 

споразумение по договора.  

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Минаваме към точка девета.  

 

Точка 9. Отговори по въпроси на граждани.  

Госпожо Стефанова имате думата.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, вчера с вх. № НС-16-14 

сме получили заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

Предлагам да го изпратим на Община - Варна, район „Приморски“. 

Проектът за писмо е във вътрешна мрежа в моя папка.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата колеги.  

Процедура по гласуване за препращане на заявлението.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 ( Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.  
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предвид това, че днес е 

31.03.2021 г. и е крайния срок за подаване на заявление за гласуване 

с подвижна избирателна кутия за карантинирани и поставени под 

задължителна изолация, предлагам всички получени заявления, 

Приложения 1 към Решение 2159 да бъдат препращани на общините, 

които са компетентни да приемат тези заявления, за да не губим 

оперативно време и да се вместим в сроковете.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата колеги.  

Има ли изказания? Няма. 

Процедура по гласуване на протоколно решение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Господин Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам 

няколко въпроси на граждани. Първият въпрос е от госпожа П.                 

вх. № НС-22-13-60 от 31.03.2021 г. Госпожа П. желае да се                    

включи в определените преносими избирателни секции.  

По новините съобщиха, че няма нито едни желаещ. Имам 

желание да се включа и нямам притеснение то заразата.  

Госпожа П.       е посочила своя телефон. Аз се свързах по 

телефона с госпожа П. Уточних в кой район се намира. Не е 

посочила района, в който е нейния адрес. Казва, че живее в 25-ти 

многомандатен избирателен район.  

Възнамерявам да изпратя това искане на госпожа П. да 

участва в ЦИК за карантинирани лица. На първо място до кмета на 
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района, в който тя заяви пред мен по телефона, тъй като не си е 

посочила адреса.  

На второ място, до районната избирателна комисия в 25-ти 

МИР.  

Това е предложението ми, да препратим писмо до тези две 

институции. Кметът на района в основно направление и копие до 

РИК-25.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата колеги за изказвания.  

Процедура по гласуване препращаме писмото до РИК и 

общината.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Второ идентично заявление от 

господин Н. Н.                                  , с вх. № НС-22-13-61, също от 

31.03.2021 г. е гледал репортаж по Би Ти Ви. Той е от София и 

заявява, че желае да му кажем, при какви условия може да се запише 

и би се записал и помагал за събирането на гласовете на 

карантинираните лица.  

За съжаление господин Н. не е посочил телефон, не е              

посочил и в кой точно район на София живее.  

Както казах, господин Н. не е посочил адрес, не е ясно            

към кой кмет на район в София се намира неговия постоянен адрес, 

предлагам да изпратя писмото до кмета на Столична община. 

Разбира се като в копие трябва да бъде господин Н., за да знае             
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какво е развитието по неговото заявление. По компетентност за 

действие.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата колеги за изказвания.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

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

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, свързан доклад. 

Докладвам ви вх. № НС-22-13-05 от 30.03.2021 г. Писмото ни е 

изпратено от госпожа Д. Г., която казва: Пиша ви от                                  

този имейл със следното запитване. Търсите ли още хора за 

избирателната комисия за предстоящите избори? На 19 години съм и 

съм от гр. София.  

Предлагам  ви колеги, да изпратим по същия начин писмото, 

по компетентност на Столична община с копие до госпожа                   

Г.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата колеги за изказвания.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова); против – няма 

Господин Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващото писмо е с вх. № НС-22-

13-64 от 31.03.2021 г.  
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Господин Г. казва, че от 30 години неговия баща гласува          

в секция в определено училище в Русе. По някаква причина тази 

секция е преместена в друго училище, което е много отдалечено. 

Предлагам това писмо да го изпратим по компетентност на кмета на 

Община Русе, който определя местата на секциите.  

Тъй като сроковете напреднаха, предлагам за сведение, ако 

няма друго предложение.  

Следващия ми въпрос също е за сведение.  

Вчера изпратихме писмо до господин Ч. от Сливен, който             

с интересува от състав на РИК – Сливен. Днес той ни казва, че не 

успял да открие в протокол  286 търсената от него информация. И 

отново има настоятелна молба за това. Може да посочи за улеснение 

определени факти.  

Аз докладвам това негово питане за сведение, тъй като 

коректно вчера посочихме, откъде може да почерпи информация за 

ръководството на РИК – Сливен.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Други 

становища има ли? Няма.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Заявление за предоставяне на достъп 

до обществена информация. Така е озаглавен документ НС-29-12 от 

18.03.2021 г. Предходният документ е НС-29-73 от 31.03.2021 г.  

По това заявление за предоставяне на достъп до обществена 

информация, формално изтича 14 дневния срок утре за произнасяне.  

Гражданина постави четири въпроса. Ние сме в копие. 

Въпросите не са обществена информация по смисъла на ЗДОИ. Той 

е  писал до министъра на външните работи, до министъра на 

правосъдието. Както казах и до нас, като в копие са Президента на 

Република България Председателя на Народното събрание и 

министър-председателя.  
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От поставените от него четири въпроса, два касаят изборния 

процес и то в Северна Македония.  

По въпрос втори го интересува, колко лица от Северна 

Македония са депозирали заявление за гласуване извън страната.  

И в третия въпрос в изборите на 4.04.2021 г. в секциите в 

Северна Македония, колко лица са упражнили правото си на глас 

български граждани.  

Естествено господин Л. казва, че би желал отговора на 

въпроса да го получи в срок до 30.04.2021 г. След като минат 

изборите разбира се. Това е във връзка с третия му въпрос  

Така че аз докладвам това заявление за достъп до обществена 

информация сега за сведение. И след като излязат резултатите и 

евентуално по втория му въпрос има информация, според неговото 

желание, тогава предлагам да му отговорим.  

Следващия въпрос, който докладвам също за сведение е от 

госпожа Е. И., вх. № НС-22-12-36. Той е от 30.03.2021                      

година. В това писмо, госпожа И. коментира наше писмо,                     

което вчера изпратихме във връзка с възможността за гласуване на 

лица поставени под карантина, които не пребивават на адрес 

постоянен или настоящ такъв. Тя казва, че е говорила по телефона с 

ЦИК. Но това което казва: Казахте ми да ви изпратя имейл. Очаквам 

да измислите начин, който да разреши този казус. Разбира се, на 

20.03.2021 г. не съм знаела, че ще бъда карантинирана, за да подам 

съответното заявление. 

Докладвам ви го за сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Госпожо Стойчева, имате думата в тази точка.  



36 

 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, по електронната поща е 

постъпило запитване от госпожа В., която поставя следния                

въпрос.  

Като председател или член на изборна секция, ако ходя да 

предавам и отчитам бюлетини и протоколи и се наложи да 

използвам и следващия ден след изборите за тези действия, имам ли 

право да ползвам отпуск и какъв документ, следва да имам и кой ще 

ми го предостави, за да го представя пред моя работодател.   

Предлагам да отговорим на госпожа В., че членовете                    

на секционните избирателни комисии се освобождават от 

служебните или трудовите им задължения за деня преди изборите, за 

изборния ден и за следващия ден. Като за това време те ползват по 

свой избор неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов или 

служебен стаж по специалността. Или по тяхно искане могат да 

ползват и полагащи им се платен годишен отпуск. На членовете на 

секционните комисии се издават удостоверения за това, че са 

назначени като такива. Удостоверенията се получават от районната 

избирателна комисия.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата колеги, по проекта за писмо.  

Процедура по гласуване на писмото отговор.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Продължете госпожо Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващия въпрос, който докладвам 

е с вх. № НС-22-13 от 30.03.2021 г. Той е от госпожа М.                        
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У., която ни пита. След като е студентка, как може да гласува в 

София, тъй като има регистрация в Сливен. Нейният брат, който 

вече не е студент, как би могъл да гласува в София.  

Предлагам да я насочим към рубриката „Въпроси и отговори“ 

с писмо.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Има ли 

други предложения има ли? Няма. 

Процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Още един доклад. Вх. № НС-16-13, 

писмо от госпожа Я. и И. Б., които сочат, че и                                  

двамата са поставени под карантина, но са на адрес различен от 

постоянния и настоящия им. Изпратили са заявление до район 

„Красно село“ за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

Получили са отговор от район „Красно село“, приложен към това 

запиване. От района им отговарят, че към 20 март не са били 

поставени под карантина, съответно нямат подадено заявление за 

гласуване по настоящ адрес и не може да бъдат включени в списъка.  

Докладвам го за сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: В тази 

точка господин Джеров, заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаем колеги, вх. № НС-22-12-96 

от 30.03.2021 г. Запитването е относно гласуване на карантинирани, 

от госпожа К., която казва по-конкретно, как може лице,                     

което е с постоянен адрес в един административен район на София, 
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но е карантинирано в друг административен район, да гласува. Тя 

казва, че не вижда пречка лицето да упражни правото си на глас. Не 

е ясно заявлението, което следва да се подаде, до коя от двете 

районни администрации следва да бъде подадено. До тази по 

настоящ адрес или до тази по адрес на карантиниране и къде реално 

ще гласува. 

Предлагам отговор, че може да намери на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия в рубриката 

„Избори за Народно събрание 21“, подрубрика „Въпроси и 

отговори“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата колеги.  

Процедура по гласуване на посочения отговор.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,  Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Госпожа Стефанова има свързан доклад.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, имаме отново запитване 

за гласуване с подвижна избирателна кутия от секретаря на Община 

Велики Преслав, която ни пита, че е постъпило заявление на 

карантинирано лице, което е изолирано на адрес Велики Преслав, а 

постоянни му адрес е във Варна.  

Предлагам да отговорим, че в Решение 2159 не е предвидено 

да се гласува на друго място по постоянен или по настоящ адрес. 

Като проекта за писмо е в моя папка, вътрешна мрежа.  



39 

 

По повод подаденото заявление на карантинираното лице на 

територията на гр. Велики Преслав, в различно от постоянния му 

адрес, го уведомяваме, че това не може да се случи.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата за изказвания.   

Процедура по гласуване на отговора.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,  Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Свързан доклад като на колегите. Вх. № 

НС-16-15 от 30.03.2021 г. К. Б. били карантинирани с                     

приятелката му в гр. София. Не се водят нито по постоянен, нито по 

настоящ адрес. Тук ги е сварила карантината и предпочитат там да 

останат, за да не се приберат при близките и да рискуват техния 

живот.  

Пише ни, че като всеки нормален гражданин искат да 

гласуват. Отнето им е правото. Няма никаква логика. Молят за 

нашето съдействие.  

Изпращат ни отговора на секретар, район „Красна поляна“, 

където е изпратено заявление за гласуване с подвижна избирателна 

секция. Посочен  е адреса, на който са карантинирани. Посочен е и 

телефон. Искат да гласуват.  

Проявете разбиране. Както може в болниците да гласуват, 

така може и ние да гласуваме.  
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Според заповедта на здравния министър, всяко 

карантинирано лице има право да се карантинира, където поиска. 

Живеем в извънредно положение.  

Уважаеми колеги, предлагам да се свържа по телефона, 

въпреки че има невероятно точен и коректен отговор, което е 

похвално, от район „Красна поляна“ – Столична община. Има 

перфектно написани решения посочени на Централната избирателна 

комисия с факти. Много мотивирано. Да се свържа по телефона и да 

го питам, какво не е разбрал от отговора.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Продължете господин Джеров.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-22-1358 

от 31.03.2021 г. Писмото ни е изпратено от госпожа Д., която               

казва, че живее в Англия повече от десет години и се е регистрирала, 

че ще гласува от Англия на 4.04.2021 г. Днес е разбрала, че е 

регистрирана да гласува в България.  

Защо това се случва? Моля, да бъда премахната от списъка.  

Предлагам отговор в сайта на Централната избирателна 

комисия, подрубрика „Въпроси и отговори“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата за изказвания.   

Процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-22-1306 

от 30.03.2021 г. Писмото ни е изпратено от госпожа С. или                    

П.  

Подадох в срок декларация за гласуване по настоящ адрес 

към съответната община. До днес не открих името си в списъка по 

секция за гласуване, в който трябва да присъствам спрямо новия си 

адрес. Възможно ли е да е станала грешка и да не успея да упражня 

правото си на вот в неделя. Как мога да направя точна проверка? 

Предлагам да отговорим на госпожата, че може да направи 

проверка на страницата на Централната избирателна комисия, в 

рубрика „Избори за Народно събрание 21“, подрубрика „За 

избирателите“, съответно в сайта на ГД „ГРАО“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата за изказвания.   

Процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

 МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-22-1295 от 30.03.2021 г. Едно запитване от госпожа К.                   

Г.                       , в което казва, че би искала да разбере, спрямо кой 

закон й се отнема правото да гласува. Тя е с положителен тест за 

корона вирус. Вследствие на което е под 14 дневна карантина от 

25.03.2021 година. 

Вследствие на това се оказа, че тъй като съм карантинирана 

на адрес различен от постоянния ми, нямам право да гласувам.  
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След редица разговори се установява, че ако съм била подала 

заявление за гласуване по настоящ адрес до 20.03.2021 г., когато все 

още не съм подозирала, че мога да се разболея, съм щяла да имам 

право да гласувам, но отново при условие че съм карантинирана на 

същия. Аз не съм планирала да се разболявам, следователно да 

нямам възможност да пътувам до постоянния си адрес.  

Предлагам го за сведение, поради изпуснат срок.  

Уважаеми колеги, последен доклад с вх. № НС-22-1359 от 

31.03.2021 г. Въпросът ни е изпратен от господин Г. Р. Иска                  

да гласува не по настоящ адрес, но е пропуснал срока, в който да 

попълни заявлението, но има уверение от Университета, което да 

послужи пред ЦИК.  

Предлагам да му отговорим, че може да направи проверка на 

страницата на Централната избирателна комисия, рубрика „Въпроси 

и отговори“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожо Дюкенджиева, имате думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, получили сме 

в оригинал с вх. № НС-22-1368 от 31.03.2021 г., молба от господин 

Л. З.                   , който желае да бъде заличен от листата, като 

кандидат за народен представител от 25-ти изборен район от 

Коалиция „Граждани на протеста“. Той твърди, че неправомерно е 

вписан като кандидат и не е подавал декларация.  
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Колеги, предлагам първо с едно писмо, да изпратим тази 

молба до районна избирателна комисия 25 по компетентност. И с 

второ писмо да отговорим на господин З., че молбата му е 

препратена по компетентност. Както и, че във връзка с твърдението, 

че не е давал съгласието си да бъде регистриран, може да подаде 

жалба в Комисията за защита на личните данни, както и да сезира 

прокуратурата. Това е моето предложение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА:  

Имате думата колеги, за изказвания по проекта.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам само да го уведомим за 

защита, защото няма да се образува проверка.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, приемам, само до 

Комисията по защита на личните данни.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Процедура по гласуване на отговора, с внесените поправки.  

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, 

получено от О. В. Тя ни пише от гр. Видин.                             

Председател е на секционна избирателна комисия и има 

удостоверение. Преминала е всички обучения и разбира във 

вчерашния ден, че е сменена.  

Пита, редно ли е  това и как става смяната, без мое съгласие и 

без съгласието на председателя на общинската организация.  
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Предлагам да изпратим нейното писмо до районна 

избирателна комисия – Видин, за проверка и за връзка с госпожа             

В.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата колеги.  

Процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам писмо от Х.                 

Х., НС-22-1366 от 31.03.2021 г. Пише ни, че в район „Илинден е 

заличен административен адрес на ул. „Суходолска“ 3, на който има 

200 гласоподаватели. И по този начин им е отнето правото на глас. 

Изписва секциите, в които са гласували до момента. И настоява за 

решение. Представя се като кандидат за народен представител.  

Аз ви предлагам да изпратим писмо по компетентност на 

кмета на Район „Илинден“ – Столична община.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата колеги.  

Процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, две писма ви докладвам 

за сведение. Вх. № НС-22-1550/1 от 31.03.2021 г.. и НС-15-281 от 
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31.03.2021 г. Това са от граждани, които са карантинирани. 

Получили са отговора, който е изпратила Централната избирателна 

комисия, но изразяват несъгласие с това, че няма да могат да 

гласуват, защото са на адрес различен от техния постоянен и 

настоящ. За сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

аз да докладвам. Имам един въпрос, във връзка с изтекъл срок на 

документ за самоличност на 23.03.2021 г. Предлагам да се препрати 

към рубриката „Въпроси и отговори“.  

Това е моето предложение. Процедура по гласуване.  

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

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

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, моля да се запознаете, в моя папка писмо във връзка 

с доклади по административни преписки. Писмото е до всички 

кметове на общини, с копие до всички РИК и до заместник-

министър-председателя Николова.  

Обсъждахме го на работна група. Във връзка с преодоляване 

на затруднения на СИК, да приемат едновременно и изборните 

книжа и специализираните устройства за машинно гласуване.  

Давам думата за изказвания. Ако сте съгласни да го изпратим 

за улеснение до всички кметове на общини, с копие до РИК.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 
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Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме 

към точка девет.  

Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 9. Отговори по въпроси на граждани.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо по електронната поща, от член на секционна избирателна 

комисия в Столична община. Председател на секционна избирателна 

комисия, относно възнагражденията на състав на секционната 

избирателна комисия. Пита ни какво е основанието за определяне на 

възнагражденията на секционните избирателни комисии. Не вижда 

справедливост между СИК с 1500 избиратели и СИК с 50 

избиратели.  

Обяснява, че в Столична община понякога стоят по три дни в 

спортна зала „Арена Армеец“ и получават същите пари, като тези в 

малките общини.  

Предлагам ви да изпратим писмо с основанието, на което 

Централната избирателна комисия стъпва, при определянето с 

методика възнагражденията на членовете на избирателните комисии. 

Чл. 97, ал. 2 от Изборния кодекс, определя размера на 

възнагражденията на членовете на СИК по длъжности. Това е 

изискването, което спазваме при определянето, като разбира се, се 

съобразяваме и с предвидените финансови ресурси, включително с 

минималната работна заплата. Това ще го добавя. Не е добавено в 

проекта, който е публикуван във вътрешната мрежа, с размерите на 

минималната работна заплата, приети с Постановление на 

Министерския съвет.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Госпожо Солакова продължете.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получили сме едно запитване с  

позоваване на решението ни, че ще може да се гласува с лични 

документи с изтекла валидност след 13.04.2021 г. без удостоверение. 

В същото време по новините се съобщава, че трябва да се вадят 

удостоверения. Обяснено е че българските граждани, които не 

притежават валидни документи за самоличност, но желаят да 

упражнят правото си на глас, също ще могат да гласуват на 

4.04.2021 г., като те могат да подадат молба за удостоверения в 

полицейските управления.  

Запитването е от господин Т. С. Предлагам да                     

изпратим отговор по електронната поща и да го уведомим, както е 

решението на Централната избирателна комисия за гласуването на 

българските граждани и избиратели с лична карта, с изтекъл срок на 

валидност след 13.03.2021 г. и да потвърдим, че не е необходимо да 

се снабдяват с удостоверения.  

Да уточним, че в случаите, когато за първи път се издава 

лична карта при изгубена, открадната, повредена, унищожена лична 

карта или зелен паспорт, българските граждани може да се снабдят с 

удостоверение по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс, от звената 
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„Български документи за самоличност“ при СДВР и областните 

дирекции на МВР, включително на 4.04.2021 г. от 8.30 до 19.30 часа.  

По същия начин с удостоверение по чл. 263, ал. 1 от 

Изборния кодекс, може да се снабди и български гражданин с 

изтекъл срок на валидност на личната карта, преди 13.03.2020 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

множеството запитвания във връзка със срока на валидност на 

личните документи, предлагам този текст от „български граждани“ 

до края, да бъде качен като съобщение на страницата на 

Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колегата Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, един въпрос , който е във 

връзка с гласуването извън страната. Вх. № НС-22-1363 от 
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31.03.2021 г. Господин С. заявява, че той и семейството му са                 

общо четири души. Подали са валидни заявления за гласуване извън 

страната, по-точно в гр. Гент. В гр. Гент са образувани две секции. 

Разстоянието между тях е 10 км. Конкретния му въпрос е следния.  

Къде бих могъл да проверя, съответно в списъците на коя от 

двете секции съм вписан.  

Предлагам да отговорим, че справка относно избирателните 

списъци на образуваните секции може да направи на интернет 

страницата на Министерство на външните работи или на 

съответното дипломатическо и консулско представителство, в 

случая посолството на Република България в Кралство Белгия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, връщаме към точка пета.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

 

Точка 5. Доклади по административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми господин председател, на 

първо място ще помоля всички колеги, които днес са на работа, да 

влязат в залата, за да може да продължим в нормален състав своята 

работа в следобедната част на заседанието.  

Докладвам писмо, което сме получили от заместник-

министър на здравеопазването във връзка с препратено от нас искане 

от „Сиела Норма“ АД, за осигуряване на средства за дезинфекция, 
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необходими за почистването на машините за гласуване в изборите за 

народни представители. Осигурените от Министерството на 

здравеопазването 9500 броя дезинфектант, етилов алкохол, 75 

процента етанол в разфасовки от 500 милилитра и 9500 броя 

опаковки санитарен памук в опаковка от 100 гр., ще бъдат 

предоставени на Централната избирателна комисия по реда на чл. 28 

от Закона за държавната собственост.  

В тази връзка, моля да се назначи комисия или да се 

определят представители, които да приемат от комисия или 

представители на Министерството на здравеопазването средствата за 

дезинфекция.  

Средствата за дезинфекция ще бъдат доставени, съответно 

получени от вас на адрес. 

Уважаеми колеги, предлагам да отговорим спешно на 

заместник-министъра на здравеопазването. Може би не съобразих 

при изготвянето на отговора. Аз съм го съгласувала с председателя. 

Имената са посочени.  

При гласуването сега трябва да определим съобразно броя на 

машините, да бъде с един малък резерв.  

Уважаеми колеги, предлагам да изпратим писмото. Да 

уведомим заместник-министъра на здравеопазването, че нашите 

представители да бъдат Н. Ж. и Р. П.. Двамата                                        

да подпишат протокола за приемане от страна на Централната 

избирателна комисия и в същото време да подпишат протокол за 

предоставяне на „Сиела Норма“ АД на толкова броя дезинфектанти 

и толкова броя почистващи опаковки санитарен памук, колкото е 

броя на машините. Останалите да ги получи Централната 

избирателна комисия.  

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложения проект. Виждате го и във вътрешната мрежа като 

текст. Има ли предложения към текста?  

Процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Уважаеми колеги, обявявам 30 минути почивка.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

Продължаваме по  точка пета. 

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, продължавам с 

доклада за получените писма от районни избирателни комисии, по 

отношение на сътрудниците по точка 8 от Решение № 1991. Само в 

РИК – Плевен до този момент имаме информация, че такива 

сътрудници няма да назначава допълнителен брой по точка 8. В РИК 

14 са за увеличаване и имат шест технически сътрудници. В 

Кюстендил четирима технически сътрудници и са за.  

С оглед на това, че преобладава предложението за включване 

на сътрудниците по точка 8 в точка 10 на Решение № 1991, ви 

предлагам да обобщим таблицата, за да имаме точната информация, 

с която разполагаме до този момент, с общия брой на техническите 
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сътрудници. Предлагам да направим заседание на работна група, за 

да можем да преценим, с оглед на това, да поискаме ли становище на 

Министерството на финансите по включването им в точка 10, тъй 

като става дума за финансов ресурс по план-сметката за изборите.  

На този етап ви ги докладвам за сведение.  

Докладвам ви писмо, което сме получили от Община – 

Пазарджик. Секретарят на Общината ни е изпратил писмо по 

електронната поща, което той е адресирал до министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, с копие до ЦИК и до 

РИК – Пазарджик.  

Посочват колко много действия имат да изпълняват, във 

връзка с окончателните списъци до петъчния работен ден. В тази 

връзка са притеснени, че по информация от областния управител, 

при тях избирателните списъци ще бъдат предоставени на 2.04.2021 

година след 11.00 часа. Молят да се предприемат необходимите 

действия за получаването на избирателните списъци в разумен срок, 

съобразно времето необходимо за тяхната подготовка, с цел 

коректното вписване, заличаване на лица участващи в изборния 

процес и недопускането на грешки.  

Колеги, в този момент при доклада установих, че писмото до 

нас е копие. А бях подготвила проект на писмо до областния 

управител на Пазарджик, господин С. М., с копие до                       

господин Гетов и копие до секретаря на Община – Пазарджик.  

С оглед на информацията по писмото, че ще бъдат получени 

на 2.04.2021 г., да поискаме да се предприемат всички мерки за 

предаване на списъците веднага след получаването им от ГД 

„ГРАО“. В случай, че са налице обективни пречки за 

своевременното предаване на избирателните списъци, да ни 

уведомят за това.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване изготвения проект на писмо.  

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Продължете.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля за 

протоколно решение, аз ви уведомих и на работната група, за 

подадени две имена за ваксинация, с оглед на това, че по списък 

вчера в Централната избирателна комисия се проведе ваксиниране. 

А имената са подадени и РЗИ ще определи, кога и как ще се постави 

ваксината на тези две лица.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на протоколното решение.  

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали се намира подпапка ОТП, със 

списък на сътрудници с добавено едно име. Предлагам да одобрим 

днес този списък, за да може да се сключи граждански договор и с 

новото лице, което е включено в списъка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по вписване в списъка на лицето.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо, с което 

сме получили график за служителите в звено „Пожарна безопасност“ 

във връзка с изборния ден, както деня преди изборите, така и в 

периода на получаване на документите от районните избирателни 

комисии.  

За сведение ви докладвам НС-0247 от 30.03.2021 г. Списъкът 

на лицата да се предостави и на директора на Дирекция 

„Администрация“, както и в кабинета на председателя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от 23-та 

РИК, с № 15-271-19 от 30.03.2021 г. Адресирано е до председателя 

на Централната избирателна комисия, с копие до столичния кмет и 

до госпожа Мариана Николова, заместник министър-председател.  

Поставени са въпроси. Изразено е становище, включително 

оценка. 

Моля, да се запознаете. Аз ви го докладвам за сведение.  

Има въпроси, които са свързани с принципни решения на 

Централната избирателна комисия в случай, че някой прецени, че  
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следва да се допълни съответното решение, както и Методическите 

указания. Този номер на писмо, идеите в решение да бъдат въведени. 

Докладвам ви писмото за сведение.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли други 

предложения?  

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да се присъединя към колегата 

Солакова за това, че въпросите така както са формулирани, следва да 

останат за сведение. Считам, че това би била целесъобразната 

позиция за ЦИК, по така формулираното писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други желаещи 

за изказвания, други предложени? Няма.  

Остава за сведение.  

Преминаваме към втора точка.  

Госпожо Йосифова, заповядайте.  

 

Точка 2. Доклад относно машинно гласуване.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Първо колеги, уведомявам ви, че сме 

получили с вх. № ЦИК-06-6-189, транспортните планове по 

отделните районни избирателни комисии за всички поотделно 31. 

Ще ги обособя като отделна папка обобщени. За сведение и 

запознаване докладвам.  

Отново връщам на доклад с вх. № ЦИК-06-6-183, в папката 

на колегата Емил Войнов от 29.03.2021 г., във връзка с искане на 

разрешение от изпълнителя „Сиела-Норма“ АД, да се придвижват на 

територията на целия склад, което ще ги улесни по товаренето на 

машините и искат разрешение. То е адресирано до главния комисар 

Ивайло Иванов на МВР. Той ни го върна по компетентност ние да 

дадем това разрешение.  
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В тази връзка аз съм подготвила в моя папка от днес, един 

проект на писмо с проектен № 71-32. Моля, да се запознаете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на писмото.  

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

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан 

Чаушев). 

Колеги, моля прегласуване на писмото. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч 

Солакова). 

Минаваме към точка седма.  

 

Точка 7. Приемане на Оперативен план за организацията на 

работата на ЦИК в деня на изборите.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, изборния ден във 

връзка с подготовката на деня на изборите, организацията на 

работата, получаването на документите в Централната избирателна 

комисия, Оперативен план. Проектът е във вътрешна мрежа. Има 

редакции след работна група.  

Моля, да отворим плана. На няколко момента искам да 

наблегна вниманието ви.  
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Във връзка с предоставянето на информация за броя на 

избирателите, още в съботния ден, участието на областните 

управители въз основа на получена справка от кметовете на общини. 

Тази информация ще се предоставя на районните избирателни 

комисии, на секционните избирателни комисии до 13.00 часа на 

3.04.2021 г. Така може би в точка 4 ще предложа, да се изпраща 

едновременно на РИК, на ЦИК и на администрацията на 

Министерския съвет, в точка 4 информацията за броя на 

избирателите.  

В изборния ден, не по-късно от 8.00 часа, районните 

избирателни комисии следва да изпратят информация за открити 

секции, по отношение на започването на изборния ден, както и да ни 

уведомят, ако има не отворени секции. Да предприемат незабавно 

действия по попълване състава на секционните избирателни 

комисии, там където имаме неявили се членове по съответния 

законов ред. За което след взимане на решението, отново да 

уведомят Централната избирателна комисия.  

В тази връзка, тази информация да бъде, само да се посочи, 

че се изпраща по имейла на Централната избирателна комисия в 

точка 5 на имейла.   

В случай, че уточним, че може да се въведе в електронната 

платформа, да запишем, че се въвежда в електронната платформа, 

включително сутрешната информация, първата която е като 

отговорност на районните избирателни комисии.  

В самия ден в определени часове, определено длъжностно 

лице от общинската администрация, те се определят със заповед на 

кметовете на общините, трябва да събира информация за броя на 

гласувалите по секции, обобщена за общината, да я предоставят на 

областните управители и на районните избирателни комисии. Тази 
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информация РИК въвежда в електронната платформа, на която се 

публикуват всички съобщения, решения, протоколи и други актове 

на районните избирателни комисии.  

Областните управители обобщават справката и я изпращат по 

електронната поща на РИК, на ЦИК и отново на администрацията на 

Министерския съвет едновременно. Часовете са посочени в точка 6 

към кой час се събира информацията, към кой час се изпраща. И в 

края на изборния ден, отново информация, която е за приключването 

на изборния ден.  

Тук отново не е предвидено в електронната платформа, ако 

има възможност ще ви предложа тази информация да бъде 

публикувана в електронната платформа.  

За да сме гарантирали спокойствието на районните 

избирателни комисии, тъй като в края на изборния ден при тях 

зачестяват въпроси, свързани с упражняването на правото на глас, 

лица които се намират пред изборните помещения, дали ще съумеят 

да гласуват, какъв е реда и т.н.  

В този смисъл, ще ви предложа в точка 6.2, след уточнение, 

тази информация също да се публикува в електронната платформа.  

Информацията за активността, точки 6.3 и 6.2 ви предлагам 

да си заменят местата. Информацията за активността ще се изпраща 

на имейл, ако изобщо остане като алтернатива на електронната 

платформа, на официалния имейл на Централната избирателна 

комисия.  

Разбира се, тази информация се докладва на заседание и по 

решение на ЦИК се публикува на страницата ни в изборния ден.  

Уважаеми колеги, в изпълнение на своите правомощия по 

Изборния кодекс и по този Оперативен план, в ЦИК се създават 

няколко групи – Оперативно бюро, Жалби, Машинно гласуване, 
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Група за връзки с наблюдатели, застъпници, представители на 

партии и коалиции, инициативни комитети, Група за връзка и 

обработка на данните от гласуването извън страната, за контролни 

проверки и връзки с преброителя, както и за контрол на 

визуализацията на сайта на Централната избирателна комисия.  

В точка 7 са посочени основните действия свързани с 

получаването и обработването на жалбите.  

В точка 8 става въпрос за схемата за достъп и пропускателния 

режим, съгласно приложението, което не се публикува. Но аз 

помолих за целите на разглеждането днес. То е към настоящия 

проект.  

Приемането на документите става от двама членове на 

Централната избирателна комисия.  

Районните избирателни комисии подготвят за предаване в 

Централната избирателна комисия документите, които са описани от 

една страна в Методическите указания много подробно. Разбира се 

те са посочени в Изборния кодекс.  

На следващо място, както казах в Методическите указания, 

повтаряме ги и тук. Ще изпратим и отделно писмо на всички РИК 

във връзка с приетия Оперативен план и ще ви предложа и 

приложения от Изборните книжа, протокола за предаване на 

документите в Централната избирателна комисия да бъде изпратен, 

за да може да гарантираме, че всички документи, които следва да 

бъдат предадени от районните избирателни комисии ще бъдат 

доставени и предадени на Централната избирателна комисия.  

На следващо място, ще направим всичко възможно, съгласно 

чл. 296 от Изборния кодекс, не по-късно от 48 часа от районните 

избирателни комисии. Този срок се брои от последния секционен 
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протокол, да бъдат предадени на Централната избирателна комисия, 

с оглед на сроковете по Закон за обявяване на изборните резултати.  

На следващо място, групата за обработка на данните от 

гласуването извън страната. Няма нищо различно в тази част. По 

същия начин и за контролните проверки и връзки с преброителя.  

Продължаваме с работата на групата за контрол на 

визуализацията на сайта на ЦИК, която група отговаря за 

организацията по получаването и публикуването на междинни 

резултати, числови данни и окончателните протоколи, които 

сканирани се публикуват на страницата, разбира се с обобщените 

числови данни. Публикуването на тази информация, тъй като става 

интензивно в периода, в който Централата избирателна комисия 

обикновено не провежда заседания, се публикува с подписите на 

поне трима членове на Централната избирателна комисия.  

По същия начин на тези избори документите ще се приемат 

на официалния вход на Народното събрание, източно крило. 

Транспортните средства с охрана от автомобили на Министерство на 

вътрешните работи, ще се паркира точно на този паркинг пред 

източното крило.  

Колеги, в точка 15 съвсем накратко е пояснено, къде се 

позиционират основните пунктове за работа на Централната 

избирателна комисия, на пункта за получаване на данните от 

гласуването извън страната, както и на Изчислителния пункт към 

Централната избирателна комисия. 

Към проекта на Оперативен план е приложен и списък на 

постовете във връзка с пропускателния режим. На всеки 

пропускателен режим знаете, че се предоставя списък на лица. 

Единствено те имат право, да бъдат пропускани от съответните 

охранителни постове.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване по одобряването на Оперативния план, 

заедно с приложенията към него.  

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Решение № 2358-НС. 

Връщаме в точка първа.  

Госпожо Иванова, заповядайте.  

 

Точка 1. Медийни пакети.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-24-240 от 

31.03.2021 г. е постъпило запитване от Телевизия Евроком ООД, по 

заявка от независимия кандидат П. В. М., в                                             

първи изборен район – Благоевградски. Заявката е на стойност 2232 

лв. с ДДС. След извършена справка от сътрудник в група Медийни 

пакети, се оказва, че кандидата има средства по медийния пакет, 

поради което ви моля да одобрим текст на писмо до медията, че 

съответния политически субект има такива средства по медийния си 

пакет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението за одобряване на подадената заявка и 

изпращане на писмо до медията.  

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 
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Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Колеги, минаваме към точка четвърта.  

Госпожо Стефанова, заповядайте.  

 

Точка 4. Доклад относно разяснителна кампания.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа е 

публикуван обучителния клип за секционните избирателни комисии 

в страната. Той е доста дълъг – 34 минути. В тази връзка предлагам 

да бъде разделен на три части.  

Първата част да бъде преди изборния ден, което е с 

времетраене 10 минути.  

Имаме там да нанесем корекции в осмата минута. Трябва да 

се изреже един кадър. Както и в деветата минута трябва да се махне 

военната книжка.  

Втората част на клипа, за да може да се гледа от членовете на 

секционните избирателни комисии на части, да бъде озаглавен 

изборен ден и там да се визуализират всички функции на 

секционната избирателна комисия и начина на гласуване с хартиена 

бюлетина и машина.  

Третата част да бъде в края на изборния ден. Закриване на 

изборния ден и действията на секционната избирателна кутия в този 

период от тяхната работа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

обявявам 10 минути почивка.  

 

(След почивката.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, минаваме към точка 7а. 

Госпожо Стойчев, заповядайте. 

 

Точка 7а. Регистрация на наблюдатели за участие в изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам проект на решение 

относно регистрация на наблюдатели от сдружение „Зона за 

трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“ за 

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

Постъпило е заявлениe с вх. № 3-6 от 31 март 2021 г. от 

цитираното сдружение, което вече е регистрирано с решение на 

Централната избирателна комисия. Към заявлението са приложени: 

пълномощно от представляващия сдружението в полза на 51 лица; 

декларация по образец от всяко едно от лицата; списък с имената и 

единния граждански номер на изрично упълномощените от 

сдружението лица. 

От постъпилата проверка от „Информационно обслужване“ се 

установява, че 46 от лицата отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс, а за 5 лица са установени несъответствия. 

Като вземем предвид изложеното и на посочените в проекта 

правни основания предлагам да регистрираме като наблюдатели 

46 упълномощени представители на сдружение „Зона за 

трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“, 

както следва: по приложения списък. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения и 

да се впишат в регистъра за публикуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложения проект на решение. Процедура по 

гласуване. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 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 с № 2359-НС. 
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Друг доклад имате ли? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект за решение е 

относно регистрация на наблюдатели от сдружение „Демокрация и 

законност“ за участие в изборите за народни представители на 4 

април 2021 г. 

С вх.  № 16 (16-3) от 31 март 2021 г. е постъпило заявлениe от 

сдружение „Демокрация и законност“, което вече е регистрирано за 

участие в изборите с наблюдатели. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от 

представляващия сдружението в полза на 6 лица; списък с имената и 

единните граждански номера на упълномощените лица; декларации 

по образец на посочените лица. 

От извършената проверка се установява, че 4 от лицата 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2017-

НС от 11 февруари 2021 г на ЦИК, а за две лица са установени 

несъответствия. 

Предвид горното и въз основа на посочените правни 

основания в проекта предлагам да регистрираме като наблюдатели 4 

упълномощени представители на сдружение „Демокрация и 

законност“ за страната, както следва: по приложения списък. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения и 

да се впишат в публичния регистър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложения проект. Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, 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 с № 2360-НС. 

Колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, постъпило е заявление от нова 

неправителствена регистрация, която не е регистрирана до 

настоящия момент в Централната избирателна комисия. 

Заявлението е за регистрация на сдружение „Европа и правата 

на българските граждани“, представлявано от Камен Красимиров 
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Харизанов. Желаят да бъдат регистрирани като българска 

неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г. 

Подготвен е проект за решение във вътрешната мрежа в папка 

с мои инициали. Заявлението е с вх. № 26 от днешна дата, 31 март 

2021 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от Камен 

Красимиров Харизанов, представляващ сдружението, в полза на 187 

лица – представители на сдружение „Европа и правата на 

българските граждани“; декларации по образец, Приложение № 31-

НС от изборните книжа 187 броя декларации; както и списък с 

имената и единния граждански номер на изрично упълномощените 

от сдружението лица, които желаят да бъдат регистрирани като 

наблюдатели. Списъкът е представен на хартиен носител и в 

електронен вид. 

Не беше представено удостоверение за актуално състояние, но 

от електронната разпечатка от Агенцията по вписванията – 

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска 

цел, по съответното ЕИК на сдружението е видно, първо, че то е 

сдружение за извършване на дейност в обществена полза. Второ, 

има в целите защита на политическите права на гражданите. 

Изброени са доста от целите, предметът и начините и средствата за 

постигането им. 

Това сдружение е участвало и през 2019 г. и е било 

регистрирано в ЦИК. 

На 31 март 2021 г. в Централната избирателна комисия е 

получено по електронната поща писмо от „Информационно 

обслужване“ АД за извършената проверка на предложените лица от 

сдружението. 

Проверката установява следното. Към датата на регистрацията 

172 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 

15 от лицата са установени несъответствия. 

Като взе предвид всичко изложено дотук и че са представени и 

са налице всички изискуеми документи, както и резултата от 

проверката от „Информационно обслужване“ предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе решение и да регистрира 
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сдружение „Европа и правата на българските граждани“ за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 

г. като българска неправителствена организация.  

Предлагам също така да регистрираме като наблюдатели от 

тази организация 172 упълномощени представители на въпросното 

сдружение от приложения списък с три имена, а някъде и с четири, с 

ЕГН-та. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и им се издадат съответните удостоверения. 

Това е предложението. Слагам към преписката и разпечатката 

от удостоверението за актуалното състояние на сдружението, 

извадено от Търговския регистър. Има и на електронен, и на хартиен 

носител, пропуснах да  го кажа. Казах Ви входящия номер, в 12,15 ч. 

е прието. Това е от мен като доклад. Ако имате предложения или 

въпроси, питания и допълнения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложения проект на решение. Процедура по 

гласуване. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 2361-НС. 

Имате ли друг доклад? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

минаваме към точка 8. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

 

Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ами да продължа. Макар да изложих 

преди известно време, че са постъпили шест броя жалби, по 

същество: от П. С.                 – пълномощник на коалиция „БСП за 

България“ със  седем пълномощни, по отношение на шест решения 

на РИК – Разград, в два листа жалба по отношение на тези шест 
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решения. Опитал съм се да ги конструирам по предметна област и 

затова Ви предлагам три броя проекта на решения. Проектите на 

решения са пред Вас. Цялата преписка, която е налична в ЦИК, също 

е пред Вас в моя вътрешна папка.  

И така, започвам по първия проект срещу решения № 62-НС, 

№ 67-НС и № 69-НС на РИК – Разград. 

В жалбата се твърди, че посочените по-горе решения са 

немотивирани и се иска те да се допълнят с данни за субектите, 

направили предложение за промени в СИК, по които РИК – Разград, 

се е произнесла. А с тези решения РИК – Разград, с е произнесла за 

промени в секционните избирателни комисии. 

Тези решения съдържат всички реквизити, съответно са 

постановени при нужния кворум и мнозинство членовете на 

комисията. А от протокола, въз основа на който са приети тези 

решения, ясно е посочено кой, какви предложения прави. Така е 

описано и в текста на предложението ми за решение по жалбата 

срещу решения № 62-НС, № 67-НС и № 69-НС на РИК – Разград. 

Предлагам жалбата да се отхвърли и да се върне преписката и 

съответно възможността да се обжалва пред Административен съд – 

Разград. 

Това е моето предложение. (Реплики на Мария Бойкинова.) 

Ако си прочетеш преписката, ще видиш кой какво иска. Ако 

ще се занимаваме глупости… (Реплики.) Прочети проекта за 

решение. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Може ли? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, госпожо 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз имам въпрос към докладчика: 

какъв е правният интерес на жалбоподателя да обжалва това 

решение? Тъй като не твърди той да е предложил замяна на член на 

СИК, а просто го обжалва.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отговорът: считам, че жалбоподателят има 

правен интерес и съм написал проекта. Който иска, да си гледа 

текстовете и да си казва каквото си ще. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Бойкинова. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: В проекта пише, че в жалбата се 

твърди, че посочените по-горе решения са немотивирани и се иска те 

да се допълнят с данни за субектите, направили предложения за 

промени в СИК. Въпросният жалбоподател – той също, направил ли 

е предложение и не е ли отразено това в решението, та да има правен 

интерес да обжалва? Ако не е така, то няма правен интерес и трябва 

да оставим без разглеждане. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако си видите преписката, може и да си 

отговорите сам ас блестящата си юридическа компетентност по 

случая. Само че аз първо си прочитам преписката, после питам. Това 

е разликата между мен и Вас! (Реплика на Мария Бойкинова.) това 

казвам: аз задавам въпроси, когато съм прочел преписката, не заради 

заяждания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев! 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В случая не се заяждам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега… 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Случаят е конкретен, а предположения и 

възгледи за света най-малко ме интересуват. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има, има предложения за замени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, ще 

помоля да спазваме реда и да не си взимате думата когато си искате 

и в отговор на каквото си искате. (Реплики на Ерхан Чаушев.) 

Колеги, призивът е към всички членове на Централната 

избирателна комисия. 

Имаме ли въпроси към докладчика? Има ли необходимост от 

допълнително запознаване с преписката? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Даже и да не си го и помисляй! Първо ще 

четеш, после ще задаваш тъпи въпроси! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Чаушев, 

какво говорихме досега? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо ще четеш преписките, после ще 

питаш. (Реплики на Мария Бойкинова.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 20 

минути почивка.  

 

(След почивката.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Стигнахме до точка „Доклади по дела, жалби и сигнали“ на 

колегата Чаушев. Проведоха са всичките дебати. Мисля, че всички 

са се запознали с преписките. 

Гласуваме в момента предложения проект на решение относно 

жалбата срещу решения № 62-НС, № 67-НС и № 69-НС от 12 март 

2021 г. на РИК – Разград. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова), против – 3 

(Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева). 

Господин Чаушев, Решението е с № 2362-НС. 

Следващият е проект е с № 4912. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това е срещу решение № 73-НС на РИК – 

Разград, от същия жалбоподател, с което по същество, както е 

изписано в текста счита, че определените осем броя за община 

Самуил подвижни избирателни секции и два броя за община Цар 

Калоян са определени от нелегитимни лица – кметовете на 

посочените общини. Виждате текста. Аз считам, че въз основа на 

административната преписка цялата документация е била пред РИК 

– Разград, и тя законосъобразно си е постановила и двете решения, 

така както се твърди в тяхното становище – също в преписката. 

В тази връзка искам да отметна при типологична ситуация – 

дълги разисквания, дълги речи, мога да кажа, че тази ситуация е 

типологична и сходна със ситуацията, която два дена обсъждахме с 

решение № 92 на РИК – Кърджали. Мога да Ви кажа, че решението 

№ 93 въпреки нашето отменително решение е отменено от съда, а на 

всичкото отгоре и ЦИК е осъдена да заплати едни такси. По между 

другото, решението е от 31 март 2021 г. по административно дело № 

72. Да, да, това е ситуацията. 

Сега по същество по предложения ми проект за решение, 

който иска да посочи, че явно има взаимодействие, явно има 
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получена информация в РИК, както е описано в решението – с 

документацията, получена в РИК от кметовете на община Самуил и 

община Цар Калоян по отношение на това, че трябва да има осем 

броя секции в Самуил и два броя секции в община Цар Калоян. 

Каквото и да си говорим оттук нататък, каквито и да излагаме 

аргументирани или неаргументирани правни блестящи аргументи, 

все пак твърдя – колкото повече РИК, колкото повече ПСИК за 

граждани с трайни увреждания, толкова по-добре. Каквото и да си 

говорим, каквото и да направим след малко не забравяйте, че става 

въпрос за граждани с трайни увреждания и при създадена 

организация и взаимодействие и интересът не е на някого другиго, а 

именно на гражданите с трайни увреждания. 

Очевидно РИК е преценила, очевидно е определила осем броя 

за община Самуил и два броя за община Цар Калоян. Дръжте в 

полезрението интереса на гражданите с трайни увреждания в този 

тъй наречен смесен район. Да не си тръгвам пак по линията.  

И не знам защо тъкмо за тези граждани в тъкмо такива райони, 

наречени смесени, имаме жалби! Не знам защо? За всички останали 

нямаме при сходни типологични ситуации! 

Моля да приемете проекта на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

други предложения? Запознали сте се с преписката. Процедура по 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова), против – 4 

(Емил Войнов, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева). 

Решението е с № 2363-НС. 

Третият проект за решение № 73-НС, нали така? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

запознахте се с преписката. Виждате проекта, достатъчно време 

имаше, за да може да се запознаем с него. От същия жалбоподател е. 

Пак за същото е. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, за същото става въпрос. Както виждате 

от преписката, факт е, че в решение № 73-НС от РИК – Разград, 

според жалбоподателя не била посочена заповедта на кмета на 

Исперих, с което е променен адресът на СИК № 181400023 в село 

Лудогорци. Само че в протоколите в изпълнение на чл. 8, ал. 2 от 

Изборния кодекс, кметът е изпратил съответното писмо, което е 

докладвано пред районната избирателна комисия и има такава 

заповед, именно от органа по чл. 8, ал. 2 от ИК, така че предлагам 

този проект на решение. Същото е описано и в становището на РИК 

– Разград, което е пред Вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение? Запознати сме с проекта. Ако няма, процедура 

по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова), против – 2 (Емил Войнов, Цветанка 

Георгиева). 

Решението е с № 2364-НС. 

Други доклади имате ли в тази точка? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Минаваме към точка 7а. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

 

Точка 7а. Регистрация на наблюдатели за участие в изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, господин председател. 

Колеги, докладвам проект на решение относно регистрация на 

наблюдатели от сдружение “Институт за социална интеграция“. 

Сдружението е регистрирано с Решение № 2183-НС на Централната 

избирателна комисия. Постъпило е заявление, вх. № 1-5 от 31 март 

2021 г., към което са приложени пълномощно от председателя на 

Управителния съвет в полза на Габриела Варленова Величкова; 

пълномощно от председателя в полза на 144 лица – упълномощени 
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представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, 

както и списък с имената и единните граждански номера на 

упълномощените лица и декларация за всяко едно от лицата по 

образец. 

От извършената от „Информационно обслужване“ проверка на 

лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели, се 

установява, че към датата на регистрацията 131 лица отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс и наше Решение № 2017-НС, а за 

13 лица са установени несъответствия. 

Предвид това и на посочените правни основания предлагам да 

регистрираме като наблюдатели 131 упълномощени представители 

на сдружение „Институт за социална интеграция“ за страната, както 

следва: по приложения списък. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им бъдат издадени удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте проекта за решение. Ако няма други предложения, 

процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 2365-НС 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект на решение е 

относно регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на 

независимите студентски дружества“. Постъпило е заявлениe от това 

сдружение с вх. № 2 (2-8) от 31 март 2021 г. чрез упълномощения 

представител В. Л. Д. Сдружението е                                            

регистрирано с Решение на Централната избирателна комисия, № 

2184-НС, за участие в изборите за народни представители на 4 април 

2021 г.  

Към заявлението са приложени: пълномощно от 

представляващия сдружението в полза 58 лица; декларации по 
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образец на тези 58 лица; списък с имената и единния граждански 

номер на лицата.  

От извършената проверка от „Информационно обслужване“ 

АД се установява, че към датата на регистрацията 54 от лицата 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на наше Решение 

№ 2017-НС, а за 4 лица са установени несъответствия. 

Предвид горното предлагам да регистрираме 54 

упълномощени представители на сдружение „Федерация на 

независимите студентски дружества“, както следва: по приложения 

списък, да бъдат вписани в регистъра за публикуване и да им бъдат 

издадени удостоверения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, чухте доклада за регистрация на 54 наблюдатели 

от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“.  

Други предложения? Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Решението е с № 2366-НС. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект на решение е 

относно регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска 

инициатива за свободни и демократични избори“, която е 

регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 

април 2021 г. с наше Решение № 2188-НС. 

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-9) от 31 март 2021 г., към 

което са приложени: пълномощно от представляващия Михаил 

Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова; 

пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, в полза 

на шест лица – упълномощени представители на сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, 

както и списък с имената и единния граждански номер на 

упълномощените лица; декларации по образец. 

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели, се установява, че към датата на 
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регистрацията и шестте предложени лица отговарят на изискванията 

на Изборния кодекс и на наше Решение № 2017-НС, поради което 

предлагам да бъдат регистрирани като упълномощени 

представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и 

демократични избори“. Наблюдателите да се впишат в регистъра за 

публикуване и да им бъдат издадени удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 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. 

Решението е с № 2367-НС. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-1144/1 от 31 март 

2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпил Списък на 

упълномощените представители от коалиция „Демократична 

България – Обединение“, представлявана от Атанас Атанасов и 

Христо Иванов чрез пълномощник А. Д.                               

Представеният списък е за публикуване на 127 упълномощени 

представители на партията. 

От извършената проверка от „Информационно обслужване“, 

която е постъпила в Централната избирателна комисия, вх. № НС-

00-431 от 31 март 2021 г. се установява, че 127-те лица от 

предоставения списък 119 лица отговарят на изискванията, за осем 

лица са установени несъответствия, поради което предлагам да 

бъдат публикувани 119 лица с установени несъответствия като 

упълномощени представители на коалиция „Демократична България 

– Обединение“. 

Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението – да гласуваме протоколно решение за 

обявяване на страницата на Централната избирателна комисия чрез 

публикуването на списъка с упълномощените представители. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 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. 

Колеги, връщам към точка 5. 

Заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

няколко приемателно-предавателни протоколи във връзка с 

организацията на пункта за приемане на документите извън 

страната. От Централната избирателна комисия са предоставени на 

представителите по сигурността съответни материали, които бяха 

изискани от тях, за да може да организират тяхната дейност, вх. № 

НС-23-153 и № НС-23-151 – за сведение. Те се съхраняват при 

директора на Дирекция „Администрация“. 

Докладвам Ви писмо и документи, които са постъпили в ЦИК 

по електронната поща, вх. № ЦИК-11-23 от 31 март 2021 г., молба за 

съответна позиция в администрацията на ЦИК с отлична подготовка 

за работа с компютърни програми. Докладвам го за сведение. Копие 

от документите да се предоставят на директора на Дирекция 

„Администрация“. 

От Областния управител на Видин сме получили информация 

във връзка с указанията за спазване на противоепидемичните мерки. 

Те са ги изпратили до кметовете на общини със съответните 

указания веднага след указанието. 

Колеги, докладвам Ви първото писмо, което сме получили по 

повод искане от правния анализатор от международните 

наблюдатели. В РИК № 23 са отговорили, по електронната поща сме 

получили писмото с копие до нас. Докладвам го за сведение. 

Моля за протоколно решение всички отговори по писмото на 

господин Надж да бъдат сортирани в отделна папка и да бъдат 

докладвани като обобщена справка и да се предостави на 

вниманието на Централната избирателна комисия накрая. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 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. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви – получили сме 

график от дирекция „Информационни и комуникационни системи“ 

от администрацията на Народното събрание, вх. № НС-02-48. За 

всички тези звена графиците ще бъдат на разположение при 

директора на Дирекция „Администрация“ и в зала. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от „Информационно 

обслужване“ с приложен списък на допълнителни оператори за 

изчислителния пункт към Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви да изпратим до компетентните органи за извършване 

на проверка. Писмото е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване изпращането на списъка. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме резултатите от 

проверката по списък, предоставен от „Информационно 

обслужване“, за резултатите от проверката, съответно за имената на 

тези, които фигурират в списъка на главния секретар на МВР. 

Предлагам да изпратим писмо до „Информационно обслужване“. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в тази връзка ще бъде 

изготвен списъка на тези лица, които ще имат осигурен достъп и 

след изготвянето на списъка ще гласуваме и ще приемем протоколно 

решение. 

Във връзка с приетия Оперативен план, както и 

пропускателния режим, така както се уточнихме на заседание на 

работната група – проектът на писмо е във вътрешната мрежа, да 

изпратим до главния секретар на Народното събрание и до 

началник-сектор „Охрана – НСО“, към Народното събрание като 

приложение този пропускателен режим, приет с Решение № 2358-

НС от 31 март 2021 г. на ЦИК с молба за съдействие и предприемане 

на необходимите мерки и действия с цел осигуряване сигурността на 

изборния процес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Колеги, минаваме към точка 6. 

Господин Николов. 

 

Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви постъпилото в 17,45 ч. 

предложение от страна на Министерството на външните работи, вх. 

№ НС-04-01-236/2 от 31 март 2021 г. относно промени в съставите 

на вече назначени състави на 29 секционни избирателни комисии 
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извън страната. Също така са направени и предложения за поправка 

на технически грешки. 

Докладвам също така и предложение, постъпило едно-

единствено днес от политическа партия, вх. № НС-23-154 от 31 март 

2021 г. досежно състав на секционна избирателна комисия извън 

страната. Това е секция № 407 – Турция, Истанбул, квартал 

„Картал“.  

В проекта за решение, който може да видите в моя папка, са:  

В т. I – отново традиционно изменяме и допълваме 

Решение № 2277-НС от 22 март 2021 г., като тук са тези общо 

30 корекции, 29 – по предложение на Външно министерство и 1 – по 

предложение на политическа партия.  

В т. II са дадени поправки на технически грешки в 

Решение № 2325-НС от 27 март 2021 г., само две този път. И в 

Решение № 2332-НС от 29 март 2021 г. само една техническа 

грешка, като тук си правя автокорекция: в раздел I предлагам 

съответно да разменим местата на 1 и 2, първо да поправим 

техническата грешка в т. 33 и после в т. 234.  

На следващо място, само да Ви кажа, че поправката на 

техническа грешка в Решение № 2332-НС се състои в това, че е 

сгрешен номерът на секцията. Точно са отразени имената, ЕГН-та, 

но секцията не е № 410, а № 411. Освен това сигурно Ви прави 

впечатление, че на стр. 5 имаме три пъти „освобождава“ съответно 

назначени членове на секционна комисия, а няма „назначава“. Тук 

трябва да кажа, че сме извършили съответно назначенията с 

предишно решение, без да е извършено освобождаването. Така че от 

тази гледна точка синхронизираме решението изцяло. Това е 

материално-правен въпрос. Това докладвам. Решението е пет 

страници. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

във вътрешната мрежа, в папката на колегата Николов проекта на 

решение. Ако нямате предложения, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 
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Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Колега Николов, Решението е с № 2368-НС. 

Заповядайте сега за останалите други въпроси. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. 

В тази точка също докладвам вх. № НС-23-149 от 31 март 2021 

г. един сигнал от секция № 142-Кьолн, където ни сигнализират, че 

имаме отказ на назначения секретар и съответно се прави 

предложение за друго лице. Предлагам да изпратим съответно 

предложението до Външно министерство за становище, за което съм 

изготвил и писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: за сведение докладвам писмо, вх. № 

НС-04-01-234 от 31 март 2021 г. от Министерството на външните 

работи. Към него е приложена грама. С нея ни уведомява всъщност 

Генералното консулство в Мюнхен, както и това във Франкфурт, че 

има разрешение за нов адрес на избирателната секция в Касел, а 

именно сочи се адресът. Също така сочи се разменената 

кореспонденция. Така или иначе адресите на секциите са в 

компетенциите на друг орган, така че аз докладвам това само за 

сведение. 

Също така докладвам за сведение поредната жалба с вх. № 

НС-22-1376 от 31 март 2021 г., с която вече се запознахме в град 

Лион във връзка с твърдения за несъвместимост и други на членове 

на секционната избирателна комисия. Мисля, че тези твърдения бяха 

коментирани преди два дни на заседание на ЦИК и излязохме с 

определено становище. 

И последно. От коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ молят в 

сканиран вид да им изпратим пълномощните на представителите на 
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коалицията на секцията в чужбина. Става дума за упълномощените 

представители. Предлагам в този случай в писмен вид да уведомим 

коалицията, че на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия в рубрика „Регистри“ е публикуван списък – наистина има 

такъв списък и за тази коалиция, списъкът, който е утвърден на 

упълномощените представители и следва да се запознаят с този 

списък. Дори да напишем изрично, че в този случай Изборният 

кодекс не предвижда издаване на пълномощни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението за отговор. Процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева), против – 1 (Георги Баханов). 

Колеги, минаваме към точка 10, с която вървим към 

приключване на заседанието 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

 

Точка 10. Разни. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги! Аз ще Ви предложа с писмо да изпратим на 

Министерството на външните работи презентацията за протокола 

извън страната – обучителния материал, който качихме на нашата 

интернет страница, за разпространение сред членовете на СИК и 

също така на интернет страницата на съответните ДКП-та. За 

коректност – клипчето и PDF-файла, и двете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: добре. 

Чухте предложението. Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, 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. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-00-411 от 30 

март 2021 г. за сведение и приложение към преписката приемо-

предавателен протокол между ЦИК и нашия партньор за приемане и 

предаване на данни. 

Докладвам вх. № НС-04-01-169/1 от 31 март 2021 г. Колеги, 

писмото е от работна група „Избори“ във връзка с наше писмо със 

запитване от госпожа К. относно отражение на 14-дневната 

карантина във Федерална република Германия върху правото на 

глас. МВнР подкрепя вече изразеното становище на ЦИК с писмо 

със съответния изходящ номер, съгласно което при произвеждане на 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. следва да се 

съобразяват нормите на националните законодателства и 

конкретните мерки за преодоляване на заразата от COVID-19 в 

съответната държава, предвид което Ви предоставям това писмо за 

сведение. 

Докладвам вх. № НС-04-01-221/1 от 31 март 2021 г. Това е 

писмо от работна група „Избори“, в което ни се поставя въпроси във 

връзка с грами от посолството в Париж и посолството в Отава, а 

именно – вижте ги, по седем-осем въпроса. Предлагам същото да се 

предостави на ръководителя на работна група „Методически 

указания“, да изготвим отговор, да го обсъдим и да изпратим на 

Министерството на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: за момента 

остава за запознаване. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, за запознаване. 

Колеги, докладвам писмо от община Аврен със съответния 

входящ наш номер, с което ни уведомяват за отпечатване, 

запечатване на съставените протоколи на помещението в изпълнение 

на решението, което взехме преди няколко дена във връзка с 

ремонта на наводнената тръба за отваряне на помещение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с писмо № НС-00-

423 от днешна дата сме получили образците на баджове на 

служителите от „Информационно обслужване“ АД със съответен 

достъп до Централната избирателна комисия, достъп до 
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изчислителния пункт към Централната избирателна комисия, както и 

до паркинга на Народното събрание. Предлагам да приемем 

протоколно решение за одобряването им. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване одобряването. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, 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. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, обобщената справка 

въз основа на писмата, които получихме като отговор на нашето 

запитване по отношение броя на техническите сътрудници по точка 

8 от Решение № 1991-НС, така и становище дали да бъдат включени 

в точка 10 от същото решение, се намира във вътрешната мрежа. 

Обобщена е справката. Така както е сега, малко над 400 души са тези 

сътрудници, които ще подпомагат работата на районните 

избирателни комисии. С оглед на това, че това са сътрудниците, 

които ще улеснят приемането на протоколите, ще скъсят времето, а 

и в този смисъл те ще бъдат много полезни за районните 

избирателни комисии. 

Нашата обща цел е да спазим законовия срок, отговорността и 

задачите от страна на районната избирателна комисия да бъдат 

изпълнени, както в срок, така и качествено, съобразно закона, 

решенията на ЦИК, приетите Методически указания, включително и 

днешният Оперативен план. В тази връзка предлагам да проведем 

заседание на работна група за разглеждане на проект на решение за 

допълнение на Решение № 1991-НС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам това 

да бъде утре преди заседанието. 

Господин Бояджийски, съвсем накратко, за да можем да 

закрием заседанието. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Само въпрос за изпратените при 

липса на компетентност заявления как да процедираме? 

(Уточнения.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, в моята папка във вътрешната мрежа има едно писмо, което 

получихме от Столична дирекция на Министерството на вътрешните 

работи, вх. № НС-04-0238, с което ще Ви помоля да се запознаете. 

То е за сведение и прилагането към преписката, която се води в 

Централната избирателна комисия във връзка с евентуалното 

преместване на комисията в сградата на Националния дворец на 

културата. Можете да видите вътре да се отговаря и за 

съответствието, както е изразено и становище по въпроси, свързани 

с охраната. 

С това закривам заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Обявявам утрешното заседание за 11,00 ч. 

 

 

(Закрито в 21,05 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Андреев 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенографи: 

Стефка Аличкова 

 

Силвия Михайлова 

 

Катя Бешева 

 


