ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 325
На 1 април 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Регистрация на наблюдатели.
Докладва: Катя Иванова
1а. Медийни пакети.
Докладва: Катя Иванова
2. Доклад относно машинно гласуване.
Докладват: Таня Йосифова, Емил Войнов
3. Доклад относно разяснителна кампания.
Докладва: Кристина Стефанова
4. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Емил Войнов,
Николай Николов, Георги Баханов
5. Доклади относно организацията и провеждането на изборите
извън страната.
Докладват: Николай Николов, Йорданка Ганчева
6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Емил Войнов, Мария Бойкинова,
Цветанка Георгиева
7. Отговори по въпроси на граждани.
Докладват: Таня Йосифова, Емил Войнов, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Цветанка
Георгиева, Ивайло Ивков, Георги Баханов
8. Разни.
Докладват: Емил Войнов, Георги Баханов
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ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 11,25 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на Комисията,

госпожа

Силва Дюкенджиева и госпожа Таня Йосифова – заместник-председатели.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
откривам заседанието на Централната избирателна комисия. Във
вътрешната мрежа виждате обявения дневен ред. Има ли желаещи да се
включат в отделните точки или да допълним дневния ред с други точки в
днешното заседание.
Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Моля да включите нова точка – Медийни
пакети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включваме нова
точка Медийни пакети, която ще е точка 1а.
Други желаещи? Господин Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Моля да ме включите в т. 7 – Отговори по
въпроси на граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Госпожо
Георгиева?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Господин председател, моля да ме
включите в т. 6 и т. 7. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В т. 7 моля.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

други

желаещи? Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, в точката за доклади по
административни преписки, във въпроси на граждани и в Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на дневния ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, минаваме към точка първа от дневния ред. Госпожо
Иванова, заповядайте.
Точка 1. Регистрация на наблюдатели.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в
моята папка от днешното заседание е качен проект на решение относно
искане

да

бъдат

регистрирани

като

международни

наблюдатели

представители на Сдружение на българите на остров Крит за участие в
изборите за народни представители на 4 април.
Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх.
№ НС-04-01-24/14 от 31 март 2021 г. с посоченото искане за регистрация
на международни наблюдатели.
На посочените правни основания ви предлагам проект на
решение, с което да регистрираме като международни наблюдатели в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г. посочените седем
броя лица, шест от които от България и един от Франция. Същите да се
впишат в публични регистър и да им бъдат издадени удостоверения.
Решението ни подлежи на обжалване по предвидения в Изборния
кодекс ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
предложението.

АЛЕКСАНДЪР

Процедура

по

АНДРЕЕВ:

гласуване

на

Колеги,

чухте

регистрацията

на

международните наблюдатели.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч

Солакова,

Силвия

Стойчева,

Таня

Йосифова,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2369-НС, госпожо Иванова.
Други колеги има ли в точката за наблюдатели? Не виждам.
Минаваме към точка 1а. Госпожо Иванова, заповядайте.
Точка 1а. Медийни пакети.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви договор с вх.
№ НС-24-242 от 1 април 2021 г., сключен между независимия кандидат
Пламен Владимиров Масарлиев и телевизия „Евроком” на стойност 2232
лв. с ДДС. Формите на предизборна кампания са излъчване на
предизборни спотове 30-секундни, както и платени репортажи, хроники,
събития, обръщения, послания в определени часови пояси.
Моля за вашето протоколно решение за одобряване на договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
процедура по гласуване одобряването на договора.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч

Солакова,

Силвия

Стойчева,

Таня

Йосифова,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Колеги, минаваме към доклади относно машинното гласуване.
Или искате да докладвате по-късно? Добре.
Точка трета. Госпожо Стефанова, заповядайте.
Точка 3. Доклад относно разяснителна кампания.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-25-73 сме
получили междинен доклад от „Инвестор БГ” за четвъртата седмица – 2228 март, за излъчванията заедно със сертификатите. Ще ги предоставя на
счетоводството и ще го сложа в папка „Разяснителна кампания – отчети”.
В по-късната час ако може да ме включите, господин председател,
за обучителните клипове извън страната и в страната.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Колеги,
минаваме към точка четвърта. Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 4. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Уважаеми

колеги,

получили

сме

допълнително от областните администрации и районни избирателни
комисии, от които нямахме информация за техническите сътрудници по т.
8. От Областна администрация – Шумен, от Районната избирателна
комисия – Монтана, Районната избирателна комисия – Велико Търново,
от областния управител на област Видин.
В общи линии абсолютно по един и същи начин е отговорено в
частта относно становище за включване по т. 10 за увеличаване на
възнагражденията на тази категория сътрудници.
Докладвам ви едно писмо във връзка с подадено заявление за
гласуване. Съгласно Решение № 2159 е даден отговор на лицето.
Адресирано е до Районната избирателна комисия 23. Централната
избирателна комисия е в копие. Докладвам ви го за сведение, независимо
че се иска становище с оглед на това, че лицето се намира на адрес,
различен от постоянния и настоящия адрес. Отговорът, който е получил, е
коректен и е съобразно наше Решение № 2159.
Докладвам ви писмо, което сме получили от Първо районно
управление с искане да предоставим три имена, ЕГН, адрес и телефони на
членове в избирателни секции в изборите за Европейски парламент в
район „Слатина” и в район „Оборище”. В същото време обаче сме
получили едно писмо в копие до Централната избирателна комисия,
адресирано до същия разследващ полицай в Първо районно управление на
СДВР за предоставяне на информация за членове на секционни
избирателни комисии във връзка с произведените избори за Европейски
парламент.
Предлагам ви да отговорим на разследващия полицай, че
информацията се намира в Областната администрация и видно от копие,
което сме получили, на тях са им предоставили информацията, с която
разполагат.
Моля за гласуване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
чухте предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има
публикуван проект на писмо до „Информационно обслужване” във връзка
с приетия оперативен план вчера. Предлагам ви да им изпратим копие от
решението с приложен оперативен план и да поискаме съдействия по
отношение на въвеждането на необходимата информация, посочена в
оперативния план, от районните избирателни комисии – както за
откриването на изборния ден, така и за определени проблеми в началото
на деня (неявили се членове на секционни избирателни комисии и т.н,
включително броя на гласувалите в определените часове, както и за
приключването и закриването на изборния ден и продължаването на
гласуването в някои секции след 20,00 ч.).
Моля да гласуваме писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, Процедура
по гласуване на писмото.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Благодаря, госпожо Солакова. Ще ви върнем на доклад
допълнително
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. Уважаеми
колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-00-422 от 31 март. Писмото е от
Държавната агенция „Електронно управление” и е относно осигуряване
на свързаност за нуждите на Централната избирателна комисия.
Уведомяват ни, че е изградена исканата от нас свързаност от Единната
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електронна

съобщителна

мрежа,

като

посочват

извършената

конфигурация.
Предлагам писмото с посочените параметри да бъде изпратено на
„Информационно обслужване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад в тази точка, господин Войнов? – Не.
Благодаря ви.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ

НИКОЛОВ:

Благодаря,

господин

председател.

Уважаеми колеги, бих искал да върна на доклад един материал, който
разглеждахме снощи късно по повод на коалицията „Изправи се! Мутри
вън!. Аз поставих въпроса, така както го беше формулирала конкретната
коалиция и съответно формулирах един отговор, който после при
изписването не се оказа достатъчно прецизен. Заради това си позволявам
да го върна отново на вниманието на Централната избирателна комисия.
Накратко коалицията поставя следния въпрос. Желаят да бъдат
информирани може ли да бъдат в сканиран вид пълномощните на
представителите на коалицията относно секциите в чужбина. Това беше
конкретният въпрос. Имаше и подвъпрос: може ли представителите на
коалицията да представят сканирано пълномощно за представител в
изборния ден?
Подготвил съм отговор, който може да видите в моята папка, този
път изписан. Да припомня, че на 27 март излязохме със съобщение на
Централната избирателна комисия, в което разяснихме условията, при
които секционни избирателни комисии в т. 2, в това число извън страната,
биха могли да възприемат за редовни пълномощните, издадени от
коалициите, при условие, разбира се, че съответните упълномощени лица
са вписани в списъка, публикуван на сайта на Централната избирателна
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комисия. Така че отговорът, който предлагам, акумулира и това
съобщение.
Уточняваме, че на нашата страница в секция „Избори”, рубрика
„Регистри”, подрубрика „Списък на упълномощени представители” е
публикуван утвърденият от Централната избирателна комисия списък на
упълномощените представители на коалицията „Изправи се! Мутри вън!”.
Това е публично, може да се види от всеки.
На второ място, цитираме буквално в едно второ изречение нашия
запис по съобщението, което преди четири дни приехме: „Упълномощени
представители на партиите, регистрирали кандидатските листи, се
легитимират пред секционни избирателни комисии извън страната със
заверено от съответния упълномощен представител копие на писмено
пълномощно, в което са вписани трите му имена, ЕГН, номер и дата на
пълномощно или (втори вариант) със заверено копие на общо
пълномощно, подписано от представляващия партията или коалицията
или от изрично упълномощените от тях лица.
И вече третото изречение, по конкретно поставения въпрос от
страна на коалицията. Допустимо е пълномощни, които отговарят на тези
условия, става дума за условията, които са визирани в нашето съобщение,
вече публикувано преди четири дни, да бъдат представени пред
секционните избирателни комисии извън страната в сканиран вид.
Мотивите ми за това предложение за третото изречение са
няколко. На първо място, има такава възможност според мен, не е
забранена от Изборния кодекс, и второ, намираме се в специфична ковид
ситуация. И една добавка само, ако позволите, в случай че това се
възприеме, трябва според мен да допълним и съобщението, което е на
нашата страница, за да могат всички политически партии и коалиции, а не
само конкретната.
Предлагам текста на писмото с уговорката, че ако това се
възприеме, ще трябва да бъде допълнено и съобщението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Има ли други предложения? Ако не, да гласуваме
предложението на колегата Николов за текста на писмото, което ще
изпратим до коалицията.
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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, Николай Николов,

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Колеги, да гласуваме и промяна в съобщението, което е качено на
нашата страница.
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, Николай Николов,

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Господин Николов, продължете.
НИКОЛАЙ

НИКОЛОВ:

Благодаря,

господин

председател.

Уважаеми колеги, в тази точка вторият ми доклад е следният. Постъпило
е запитване от директора на дирекция в Общинската администрация в
Габрово с вх. № НС-06-154 от 31 март 2021 г. Докладвам това запитване
за сведение, защото на служителя в Общинската администрация му е
направило впечатление, че в Решение № 2220 относно опаковането сме
записали, че предаването от секционната комисия на комисията в
общинската администрация по чл. 287 се извършва чрез съставяне на
протокол, образец Приложение № 85 от изборните книжа. А в
поясненията по протокола в изборната книга е записано, че се съставя в
два екземпляра. Той предлага реорганизация – да запишем изрично в
изборната книга, че протоколът Приложение № 85 се съставя в единединствен екземпляр. Аз смятам, че изборната книга е правилна и че е
добре да има един екземпляр от протокола както за комисията в
общината, така и за секционната избирателна комисия.
Докладвам го за сведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Друг
доклад имате ли в тази точка? – Не.
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Колеги, продължаваме с точка пета. Господин Николов, имате ли
готовност? Заповядайте.
Точка 5. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
НИКОЛАЙ

НИКОЛОВ:

Благодаря,

господин

председател.

Уважаеми колеги, с вх. № НС- 23-159 от 31 март 2021 г. е постъпило едно
оплакване, че избирателната секция в гр. Триполи, Гърция, се намира
изключително трудно, има неточности. Писмото е от господин Д. За
сведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И аз благодаря.
Госпожа Ганчева я няма. Минаваме към точка шеста. Господин Войнов,
заповядайте.
Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. Уважаеми
колеги, докладвам ви сигнал с вх. № НС-22-1414 от 31 март 2021 г.
Сигналът

е

от

Г.

Ш.

Той

е

до

директора

на

Столична

дирекция на вътрешните работи с копие до Централната избирателна
комисия. В сигнала се твърди, че на трафопоста срещу входа на 140-то
училище „Иван Богоров” е залепен предизборен плакат с изборен номер,
различен от обявените от Централната избирателна комисия. Според
подателя на сигнала това е злоупотреба, разкриването на която е в
компетентността на полицията.
Към сигнала е приложен снимков материал, от който е видно, че
върху плакат на кандидата от листата на „БСП за България” Станислав
Младенов е поставен номер едно.
След като се запознах със случая, разбрах, че се касае за залепяне
на ваденки с № 1 върху плакатите. За това е изпратен сигнал и до
Районната избирателна комисия 25, поради което предлагам този сигнал
да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Има ли друго предложение? Колега Ивков, заповядайте.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз считам, че трябва да го препратим на
съответната РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Войнов,
сигналът не е изпратен до Районната избирателна комисия, само до нас е
изпратен, така ли?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Изпратен е до Столична дирекция на
вътрешните работи с копие до нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, мисля, че се
изясни обстановката.
Друг доклад имате ли в тази точка? Нямате.
Колега Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ
постъпила

БОЙКИНОВА:

жалба

от

Мая

Уважаеми

Манолова

и

колеги,

докладвам

Николай

ви

Хаджигенов,

представляващи заедно коалиция „Изправи се! Мутри вън!”. Жалбата е
чрез Централната избирателна комисия до Върховния административен
съд и срещу Решение № 2325 на Централната избирателна комисия от 27
март 2021 г., с което се изменя и допълва Решение № 2277 от 22 март
2021 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване
съставите на секционните избирателни комисии извън страната.
Жалбата е от вчера, администрирана е и е изпратена до Върховния
административен съд. Има и насрочено дело.
За утре има насрочени две дела във Върховния административен
съд. Едното е административно дело № 3603/2021 г. и то е образувано по
касационна жалба на Централната избирателна комисия срещу Решение
№ 2363/2021 г. на Административен съд – София-град. Уведомявам ви, че
аз няма да мога да осъществя процесуално представителство, тъй като
утре имам назначени изследвания. Знаете, бях в болнични и в тази връзка
утре имам изследвания и не мога да осъществя процесуалното
представителство. Предоставям на вас да решим въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам колегата
Иванова да отиде, ако има възможност, за двете дела.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз не знам дали е добре да има друг
процесуален представител, различен от този, който е бил на първата
инстанция, но както реши Централната избирателна комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, предлагам
госпожа Иванова.
Ако няма други предложения, да гласуваме процесуалното
представителство по двете дела.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, второто дело е № 3609.
То също е от 10 ч. и е срещу Решение № 2271 на Централната
избирателна комисия, с което Централната избирателна комисия се
произнесе по жалба на КОД срещу решение на РИК 17, Пловдивски, с
което оставяме жалбата без разглеждане.
И двете дела са във Върховния административен съд, Втора зала, в
един и същи състав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Процедура

по

гласуване за процесуално представителство от госпожа Иванова по двете
дела.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, има още две дела,
насрочени във Върховния административен съд. те са от 13 ч. и едното е
по жалбата на коалиция „Изправи се! Мутри вън!”, която ви докладвах
преди малко. Делото е № 3628/2021 г.
Второто дело е по жалба на Лидия Димчева Мирчева, която
обжалва същото решение на Централната избирателна комисия, а именно
Решение № 2325-НС относно изменение и допълнение, поправка,
технически грешки на Решение № 2277-НС относно назначаване
съставите на секционните избирателни комисии извън страната.
Моля и за тези дела да определим процесуални представители и да
решим дали ще има процесуално представителство по тези две дела.
Уважаеми

колеги,

получили

сме

разпореждане

от

Административен съд – София-град, във връзка с обжалване Решение №
2283 на Централната избирателна комисия, което е отхвърлително, по
жалба срещу решение на РИК 24 в срок да изпратим преписката.
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Преписката беше изпратена и комплектувана ведно с жалбата. Станало е
някакво недоразумение. Делото е насрочено за днес. Докладвам ви за
сведение. Разпореждането е изпълнено още в началото с изпращането на
жалбата в Административен съд – София-град.
Докладвам ви определение на Административен съд, с което е
насрочено дело за 1 юни по жалбата на А. Б. срещу писмо на
Централната избирателна комисия от 3 февруари 2021 г. в отговор на
заявление за достъп до обществена информация.
Също така ви докладвам жалба от ВМРО с вх. № НС-10-167 от 31
март 2021 г. Оплакванията са, че при участието на Веселин Марешки в
предаването „Лице в лице” при Цветанка Ризова по Би Ти Ви в 17,40 ч. от
процесното предаване Веселин Марешки изрича обидни думи спрямо
Красимир Каракачанов, а именно „патерицата на шкембе войвода”,
„циганета от младежка организация” и т.н. Считат, че това е нарушение
на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 – уронва се честта и доброто име. И моли
Централната избирателна комисия да предприеме всички действия в
кръга на компетенциите си с цел прекратяване на противоправното
поведение на нарушителите и санкционирането им.
Предлагам да установим, че не е налице нарушение на чл. 183, ал.
4, тъй като участието на кандидат в телевизионно предаване, макар и да
служи за предизборна агитация, не представлява агитационен материал,
който е изготвен и разпространен.
Предлагам с протоколно решение да не установим нарушение на
разпоредбата на чл. 183, ал. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо Иванова,
заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз правя допълнително предложение. Ако
Централната избирателна комисия се обедини около това да не
установява нарушение, каквато за съжаление е досегашната практика и в
контекста на наложилата се вече съдебна практика – имам предвид
решенията на Върховния административен съд, предлагам тази жалба да
бъде препратена на Комисията за защита от дискриминация.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението жалбата да бъде изпратена на Комисията за защита от
дискриминация.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Къде има данни за дискриминационен
елемент, че да я пращаме на Комисията за защита от дискриминация?
Въпросът ми е към докладчика?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо Бойкинова?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз ви докладвах сигнал с конкретно
предложение. По отношение на Комисията за защита от дискриминация
не мога да отговарям.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Дайте го на друг да докладва като хората, тя
явно не си е прочела преписката.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз не съм направила предложение
да бъде изпратена на Комисията за защита от дискриминация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
гласуваме

предложението

на

колегата

Бойкинова

Централната

избирателна комисия с протоколно решение да не установи нарушение.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова,

Мирослав Джеров, Николай Николов,

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – 2 (Катя Иванова, Севинч Солакова).
Гласуваме предложението на колегата Иванова сигналът да бъде
изпратен до Комисията за защита от дискриминация с оглед произнасяне
дали е налице такова нарушение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 6 (Александър Андреев, Ерхан
Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова); против – 8 (Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Цветанка Георгиева).
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Георгиева, заповядайте.

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Госпожо
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря ви. Колеги, докладвам ви
сигнал

от

В.

М.

за

неоказано

съдействие

от

страна

на

Районната избирателна комисия 24 с вх. № НС-22-13-73 от 31 март 2021 г.
Той е поискал от Районната избирателна комисия 24 да му бъдат
предоставени телефонните номера на политическите партии, които са
участвали

в

консултациите

и

са

предложили

представители

за

секционните избирателни комисии. Пише, че поводът за това негово
искане е проверката на членовете на секционната избирателна комисия №
19 в район „Средец”. От Районната избирателна комисия са му
отговорили, че каквото е необходимо ще бъде направено от тяхна страна
и няма необходимост той да се свързва с представителите на
политическите партии.
В тази връзка той се обръща към Централната избирателна
комисия да му окаже съдействие да получи тези телефонни номера.
Аз ви предлагам този сигнал за сведение.
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли
други предложения? Не виждам. Няма други предложения.
Друг доклад имате ли, госпожо Георгиева? – Не.
Колеги, други доклади? Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС22-12-38-1 от 31 март 2021 г. Това е жалба от госпожа С., която е
отправила към нас питане във връзка с това, че е поставена под карантина
на адрес, различен от постоянния и настоящия й. Получила е обичайния
отговор в този случай, с който я препращаме към въпрос № 19 от
рубриката „Въпроси и отговори”. В този случай тя е отправила жалба до
нас, може да я видите. В жалбата се цитира нашата рубрика и тя счита, че
с настоящото решение (то е писмо всъщност) се ограничават нейните
права и на всеки български гражданин. Интересното е, че тя обаче
разширява периода и го обхваща от 1 до 4 април 2021 г., за което
категорично няма законова възможност. „Вярвам, че ще вземете
отношение”.
Жалбата не е наименувана, тя е просто до Централната
избирателна комисия, а не е до съд, така че аз докладвам тази жалба за
сведение. Благодаря.
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ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли
друго предложение? Не виждам. Остава за сведение.
Колеги,

минаваме

към

точка

седма.

Господин

Войнов,

заповядайте.
Точка 7. Отговори по въпроси на граждани.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-221372 от 31 март 2021 г. Писмото е от Х. К., който задава
следния въпрос: „Когато кандидатът от партията, за която ще гласувам, е
на първо място в избирателната листа на съответния МИР, следва ли да
посоча кандидата и като преференция? Обръщам се към вас, тъй като
много от избирателите, с които съм споделял, имат различно мнение по
въпроса.”
Подготвил

съм

отговор

до

Х.

К.

със

следното

съдържание: „След като гласува за избраната партия или коалиция,
избирателят, ако желае, може да постави само една преференция за всеки
един от кандидатите в листата. В случай че избирателят не е отбелязал
преференция за кандидат в избраната от него партия или коалиция, се
зачита преференция за кандидата, посочен на първо място в листата.”
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте
предложението на господин Войнов. Има ли други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам
ви вх. № НС-22-14-06 от 31 март 2021 г. въпрос от господин Ц.:
„Интересувам се как може да гласуват избиратели, които са поставени
под карантина след 31 март. Тези хора имат ли избирателни права?”
Отговорът, който съм приготвил, е следният: „Тъй като чл. 28 от
Закона за извънредното положение предвижда заявления за гласуване с
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подвижна секционна избирателна комисия за избиратели, поставени под
задължителна карантина или изолация, да се подават до 31 март 2021 г.,
не съществува правна възможност избиратели, поставени под карантина
след тази дата, да гласуват.”
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте
предложението за отговор. Има ли друго предложение?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Димитър
Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващото писмо, което докладвам, е с
вх. № НС-22-12-53-1 от 31 март 2021 г. Това не е въпрос, то е по-скоро
реакция по отношение на отговор на въпрос, който беше поставен от нея
във връзка с възможността да гласуват хора, които са поставени под
карантина на тъй наречения трети адрес, различен от постоянния и
настоящия. Тя изказва несъгласието си с позицията, която сме изпратили.
Благодаря.
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Имате ли друг
доклад, господин Николов? Благодаря.
Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка ще видите
преписка с вх. № НС-22-1398. Това е писмо, което сме получили по
електронната

поща

от

Ж.

Г.,

Гражданско

дружество

„Боец”.

Той казва: „Може ли по принцип да се гласува в чужбина с валиден
временен паспорт и по-конкретно, може ли да се гласува с валиден
временен паспорт на изборите в неделя, 4 април? Ако не може да се
гласува с валиден временен паспорт в чужбина, бихте ли публикували в
сайта на ЦИК ясно съобщение за това, за да се избягнат недоразумения и
неприятни изненади сред гражданите и СИК тази неделя?”
Аз съм подготвила проект на отговор, какъвто отговор ние
изпратихме и по повод запитване от Министерството на външните
работи, можете да го видите във вътрешната мрежа, и той е: „Във връзка с
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писмото на гражданина относно възможността за гласуване с временни
паспорти ви информираме, че видовете лични документи, с които може да
се упражни правото на глас, са изрично посочени в чл. 263 от Изборния
кодекс. Съгласно препращащата норма на ал. 2 на чл. 263 избирател,
който гласува извън страната, удостоверява самоличността си с паспорт,
лична карта или военна карта. Наред с изброените документи в чл. 13, ал.
1, т. 1 и 2 от Закона за българските лични документи временните
паспорти съгласно чл. 13, ал. 3 са документи за самоличност, но с тях не
може да се упражнява правото на глас извън страната.”
Предлагам да гласуваме този отговор до представителя на
Гражданско дружество „Боец”. А по отношение на искането за качване на
съобщение, аз не мисля, че има някаква неяснота в тази връзка, това са
отделни, единични случаи. Не може с временен паспорт, категорична съм,
така сме отговорили и на Министерството на външните работи.
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте
предложението. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Димитър
Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
КАТЯ ИВАНОВА: И още един въпрос. Този път ни пише госпожа
Д. С.. С

вх. №

НС-22-1377 от

31 март

2021 г.

тя

казва:

„Здравейте! По препоръка на „ГРАО” изпращам запитването си до вас,
като заедно с въпроса съм прикачила и техния отговор.”
Случаят е традиционен. Гражданката е подала във връзка с неин
ангажимент в чужбина заявление за гласуване извън страната, но предвид
усложнената ковид обстановка се оказва, че към датата на изборите на 4
април тя ще си бъде в страната. При направена проверка се оказало, че
фигурира в избирателните списъци и списъците на заличени лица по
избирателна секция. При справка по ЕГН излиза адресът на избирателната
секция в чужбина.
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В тази връзка тя ни пита най-общо как може да гласува, като
писмото завършва с това: „Моля да ми бъде потвърдено правото за
гласуване в изборен район 16, Пловдив, административен район
Централен, секция № 027. Благодаря.”
Предлагам да отговорим на госпожа С.

със стандартния

отговор, като я насочим към въпрос № 11 от нашата рубрика „Въпроси и
отговори”.
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли
друго предложение?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Димитър
Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Джеров,
заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, господин председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НС-15-15 от 31 март 2021 г. госпожа
Б.

задава

два

по-общи

въпроса.

Първият

е

как

ще

гласуват

всички хора, които в момента са в болница с ковид и съответно те не
могат да излязат заради това че са с ковид, и как ще гласуват всички хора,
които в момента са под карантина поради факта че или са болни, или не
могат да излизат, или са контактни лица?”
Предлагам да отговорим на госпожа Б., че отговор на
нейния въпрос може да намери на страницата на Централната
избирателна комисия в рубрика „Избори за Народно събрание 21”,
подрубрика „Въпроси и отговори”.
Това е предложението ми за писмо от госпожа Б.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на предложения отговор.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Димитър
Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав
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Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Джеров, имате ли още доклади?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря и аз.
Колега Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря ви, господин председател.
Колеги, с вх. № НС-23-157 от 31 март 2021 г. Д. А.

ни пише, че

години наред е участвал в изборите като секретар на комисия в район
„Надежда”, но тази година е отказал да участва в това качество. Но е
направил проверка и се е оказало, че отново е вписан на същата позиция в
същата секция, чийто номер ни посочва. Моли да бъде заличен.
Предлагам ви да изпратим писмо до Районната избирателна
комисия 25, в чийто обхват се намира район „Надежда”, София, по
компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението.
Процедура по гласуване препращането по компетентност.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: С вх. № НС-22-14-12 от 31 март
Ф. И.

ни е изпратил писмо, в което ни задава въпроси, свързани

с гласуването на граждани, поставени под карантина.
Предлагам ви да го насочим към въпрос № 18, въпреки че срокът
за подаване на тези заявления е изтекъл, но там има достатъчно
информация, която дава отговор на поставените от него въпроси. Тъй като
пита кой е органът по чл. 23 от Изборния кодекс, много хора не знаят. И
така нататък.
Предлагам ви писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Продължавам. С вх. № НС-22-14-17 от
31 март 2021 г. П. Т. ни пише, че настоящият му адрес е в
София, но му се е наложила операция във Варна. Пита може ли да
промени мястото си на гласуване.
Предлагам да му изпратим писмо, в което да му кажем, че е
възможно да гласува само по постоянния му адрес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: И последно, с вх. № НС-22-14-22 от 31
март

2021

г.

В.

Д.

заявява

пред

Централната

избирателна

комисия желанието си да гласува под карантина. Това писмо ви го
докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Не виждам друго предложение. Остава за сведение.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ номер НС-22-13-69, питане под
формата на отворено писмо до Александър Андреев, ЦИК, Б.
И., ВМРО – Пловдив, 16-та РИК и т.н. Един гражданин, колега,
посочен за член на секционна избирателна комисия, развива своите
оплаквания и нужди. Той е прав. Участвал е в обучение за СИК и в
следващия момент е видял решение № 123-НС на Районната избирателна
комисия – Пловдив, с което го заменят „Обединени патриоти”.
Виждате писмото. За съжаление това е една много порочна
практика, която Централната избирателна комисия е оставила с времето, а
именно в последния момент, без никакви основания партиите и
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коалициите, не само тази, която е в случая, да им даваме възможност да
заменят членовете си. Тъй като това обаче не е жалба, а пише питане под
формата на отворено писмо, ви го предоставям за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли друго
предложение? Няма. Остава за сведение.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ № НС-22-14-00 го предлагам за
сведение. „Бих искал да попитам следното: какво се случва, ако (и
започва) бюлетината е недействителна, унищожена, лицето гласува „не
подкрепям никого”, „лицето не гласува”.
Ако няма други предложения – за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

друго

предложение има ли? Не виждам. За сведение.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ № НС-22-14-16 от 31 март се
интересува кога е крайния срок за подаване на заявление-декларация за
издаване на удостоверение за гласуване на друго място. Отдавна е
изтекъл срокът, ние сме уведомили по съответните начини и на нашата
страница, така че ви го предлагам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

друго

предложение има ли? Няма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Продължавам с вх. № НС-22-13-95, за втори
път

се

случва.

Н.

Д.

пише:

„За да

подам

своето

заявление

за гласуване с подвижна избирателна комисия на 4 април 2021 г…” И е
изпратила едно заявление Приложение № 1 към наше Решение № 2159 за
карантинираните, само че, първо, ние не сме адресатът, второ, вчера
изтече срокът. Така че няма смисъл и да го препратим. За сведение.
Входящ № НС-22-14-07 от 31 март: „Къде мога да видя
регистъра на съставите на СИК в Пловдив, РИК 16?” За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго
предложение? Няма.
Друг доклад нямате, нали? Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин председател. Уважаеми
колеги, тук имаме едно запитване от Районната избирателна комисия –
Кюстендил, мисля, че е важно, относно грешка или неточност, или
разминаване между Изборния кодекс, наше Решение № 2220-НС от 15
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март и методическите указания. Колегите от Районната избирателна
комисия – Кюстендил, ни информират, че чл. 285, ал. 1 от Изборния
кодекс председателят или заместник-председателят, секретар и член на
секционна избирателна комисия, предложени от различни партии и
коалиции, предават на Районната избирателна комисия екземплярите …”
И така нататък.
Аналогично е установено в Решение № 2220-НС от 15 март
относно лицата, които предават протоколите. Различно обаче от
цитираното по-горе е установено в т. 4, озаглавена „Приемане и
обработка на секционния протокол от РИК” на стр. 28 от методическите
указания. Тоест имаме разминавания между методическите указания кои
предават документацията в РИК и Изборния кодекс и наше Решение №
2220, тъй като в т. 4 „Приемане и обработка на секционни протоколи от
РИК”

е

записано,

че

председателят,

заместник-председателят

и

секретарят, а при отсъствие на някой от тях – член на СИК, предложени
от различни партии и коалиции, предават на РИК плик еди-кой си с
книжата и материалите.
Благодарим на колегите от Районната избирателна комисия –
Кюстендил, за видяното несъответствие. Централната избирателна
комисия го приема за сведение и за анализа, но с оглед на епидемичната
обстановка и участието на ръководството и членовете на съответната
секционна избирателна комисия с различни дейности в Изборния кодекс и
след Изборния кодекс, няма проблем да предават в различен състав, така
както е описано и в закона, така както е и в методическите указания.
Следващото запитване е с вх. № НС-15-287 от 31 март 2021 г. от
Районната избирателна комисия от Десети избирателен район Кюстендилски: „Съгласно т. 10 на Раздел първи от указанията за
провеждане на избори за народни представители на 4 април в условията
на извънредна епидемична обстановка във връзка с ковид 19, издадени от
Министерството на здравеопазването, членовете на СИК и останалите
участници в изборния процес трябва да спазват задължителна физическа
дистанция от поне метър и половина в изборното помещение.
Във връзка с гореизложеното ви молим за вашите указания
относно това как следва да се процедира в случаите, когато помещението,
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в което е разположена секционната избирателна комисия, не позволява
спазването на задължителната дистанция.”
Спазването на задължителната дистанция според нас след
срещите, които проведохме, е препоръчително – където има възможност.
Важно е да се спазват другите противоепидемични препоръки на
Министерството на здравеопазването с оглед на дезинфекциране, носене
на маски и т.н.
Ще се обадя по телефона и ще уточним това с колегите от
Кюстендил. Предлагам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго
предложение? Ако не, остава за сведение.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото, уважаеми колеги, е вх. № НС20-110 от 31 март 2021 г. запитване от екипа на БНТ – Благоевград, Т.
С.

Информират

ни,

че

ще

пътуват

в

Република

Северна

Македония, за да отразят парламентарните избори на 4 април. Ще им
трябва адресът на секцията, разкрита в Щип, евентуално и контакт с
нейния

председател

Т.

Ш.

„Моля

да

получим

и

адреса

на

секцията, която ще бъде разкрита в Струмица и евентуално контакт с
нейния председател П. К. Може ли да получим от вас информация
и за броя на македонските граждани с български паспорти в Северна
Македония, които имат право да гласуват там. И отделно по списъците в
различните секции колко души имат право да гласуват в Щип, Струмица,
Битоля, Скопие и Охрид. С уважение, Т. С.”
Предлагам да го препратим на Министерството на външните
работи по компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението.
Процедура по гласуване препращането на Министерството на
външните работи.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: От Илия Горанов по съпорт ни е препратено,
с което ни информира, че има получено писмо при тях с вх. № НС-00-360
от 25 март 2021 г. на ЦИК. В писмото е описано проблем не представлява
затруднение на потребител на електронно заявление за гласуване извън
страната поради техническо естество. Препращат ни го на ЦИК по
компетентност. Отдолу е от К. П., с имейл, темата е „Моля да
гласувам с изтекъл срок на валидност на лична карта”.
Ако го приемем за запитване, сега трябва да отговорим как може
да гласува с изтекъл срок на годност на лична карта.
В рамките на днешното заседание Централната избирателна
комисия с оглед и на други запитвания по същия повод на граждани,
които желаят да гласуват с изтекъл срок на валидност на личната карта,
Централната избирателна комисия ще излезе със съобщение в рамките на
днешния ден. Така че предлагам по-късно да изпратим имейл на
посочения от избирателката адрес с отговор да погледне на страницата на
Централната избирателна комисия съобщенията във връзка с нейното
запитване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението.
Процедура по гласуване изпращането на отговор, с който да я
насочим към съобщението на страницата на ЦИК.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колегата Йосифова.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. И аз имам два свързани въпроса с
изтеклия срок на документите за самоличност. Това са вх. № НС-22-13-97
относно лична карта, която е изтекла в периода след 13 март, и също така
от Асоциация „Прозрачност без граници” сигнали от граждани относно
гласуване с изтекла валидност на лични документи с вх. № НС-00-432.
Обръщат се към нас с молба за предприемане на незабавни
действия, с които да информираме гражданите и институциите. Считат, че
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изпращането на изрични указания до районните избирателни комисии,
общините, Министерството на вътрешните работи, както и актуално
съобщение до медиите биха дали яснота по възникналия казус и биха
съдействали за реализирането на избирателните права на гражданите,
чийто срок на документите за самоличност е изтекъл.
Предлагам да ги препратим към нашето съобщение на интернет
страницата, но можем и да помислим за някакво прессъобщение, ако
прецените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да направим
прессъобщение, че в отговор на това, което излиза в момента в медиите,
че не могат да гласуват, да може по този начин да информираме
избирателите как могат да гласуват с документи за самоличност с изтекъл
срок. Включително евентуално нашите говорители също да го споменат в
рамките на брифинга, който ще има след обяд.
Процедура по гласуване изпращането на съобщение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: И още едно запитване. С вх. № НС-23-153 от
вчера от Студентския съвет при Софийския университет „Св. Климент
Охридски” молят за разяснение за начина, по който могат да гласуват
докторанти редовно обучение. Защото в нашите методически указания
сме посочили, че докторантите редовно обучение могат да гласуват в
града, в който се обучават, като представят документ, че са учащи,
декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място и
документ за самоличност.
За докторантите на Софийския университет те посочват, че това е
заповедта за зачисление, която удостоверява статута им на обучаващи се.
Въпросът е дали заповедите за зачисление ще бъдат приети или е нужно
друго уверение.
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Според мен само със заповед за зачисление няма как да гласуват, а
е необходимо да им бъде издадено уверение от съответното висше
училище. Предлагам отговор в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на отговора.
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, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колега Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, едно писмо с вх. № НС-22-13-92 от
вчерашна дата от господин Х., който казва, че желае да се включи в
подвижните избирателни секции. По новините съобщили, че няма
желаещи и той проявява желание да бъде доброволец. Даден е телефон за
връзка. Тъй като не беше даден адрес, съм се свързал с него. Той живее в
„Младост” и затова предлагам да го препратим на РИК 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложение.
Процедура по гласуване препращането на РИК 23.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Солакова, заповядайте в точката за административни
преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да изпратим
писмо до главния секретар на Народното събрание и началник сектор
„Охрана НСО” към Народното събрание във връзка с организацията на
работата при произвеждане на изборите и приемане на документите. Да
изпратим писмата с искане и за достъп до паркинга, включително и за
лицата от изчислителния пункт. Да напомним, че Централната
избирателна комисия има право да паркира пред източното крило на
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сградата на Народното събрание. Да изпратим и приложение с образците
на баджове на служителите от „Информационно обслужване” да се
предоставят на пропускателния пункт при проверка на списъците с оглед
на сигурността на процеса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в подпапка „ОТП” е списък на сътрудниците с едно допълнение, но както
знаете, аз всеки път докладвам пълния списък, за да може при евентуални
промени, пропуски, допуснати грешки да обърнете внимание. И тъй като
този списък в окончателен вид в оригинал се предава на главния
счетоводител, моля за одобрение на състава по списъка с днешна дата,
актуален към 12 ч. на 1 април. В моята папка, подпапка „ОТП”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване одобряването.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, с това прекъсваме сутрешната част на
заседанието на Централната избирателна комисия. Следобедната част ще
продължи от 14,00 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
продължаваме със заседанието на Централната избирателна комисия.
Връщаме се към втора точка:
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Точка 2. Доклади относно машинно гласуване.
Госпожо Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, първо докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-6-197
от Държавна агенция „Електронно управление”, с което ни изпращат
решение за удостоверяване на съответствието на доставения тип
техническо устройство за машинно гласуване с изискванията на чл. 213,
ал. 3 от ИК и изискванията на техническата спецификация, както и доклад
за оценяване на съответствието, изготвен от ръководителите на екипите за
оценяване на съответствието. Приложено е решението, както и докладът,
който ви изчетох. Докладвам го за сведение и запознаване на членовете на
ЦИК.
На следващо място, колеги, във връзка с този доклад и с
вчерашната среща с министър Марияна Николова и проведените
разговори съм подготвила проект на писмо с проектен № 7194. Моля да се
запознаете с него. То е в моя папка от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, давам думата за
изказвания.
Ако няма изказвания, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-191 от 31.03.2021
г. Писмото е от МВР във връзка с предоставения списък на лицата, които
ще отговарят за товаро-разтоварителната дейност по области, както и
лицата, които ще вземат участие като отговорници по места на различни
общини. Допусната е техническа грешка в имената, ЕГН на проверените
лица. Предлагам да се изпрати на „Сиела Норма” за извършване на такава
корекция.
Процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
Солакова, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма.
На следващо място ще докладвам заедно две писма, които са
аналогични: ЦИК-06-6-194 и ЦИК-06-6-199 от изпълнителя „Сиела
Норма” АД във връзка с посочени лица, които ще работят нощна смяна в
склада. Те са проверени. Докладвам за сведение.
Докладвам за сведение писмо, озаглавено „жалба”, с вх. № ЦИК06-6-192 от 31.03.2021 г. от И. К., който е искал да бъде техник
в машинното гласуване, но му е отказано. Писмото е адресирано и до
изпълнителния директор на „Сиела Норма” АД.
Колеги, докладвам писма от няколко РИК с вх. № НС-15-282/6,
НС-15-282, НС-15-282/4, НС-15-282/7, НС-15-282/5, НС-15-282/2, НС-15282/3. Това са писма от РИК, които ни уведомяват за разминавания в
графиците относно доставката на изборни книжа и материали и
доставката на машини: РИК – Търговище, РИК – Перник, РИК –
Кюстендил, РИК – Добрич, РИК – Благоевград, РИК – Враца. Специално
от Бургас посочват, че има вариант да се синхронизират двата графика.
Това е свързано с проблемите, за които ни сигнализират. От друга страна,
„Сиела Норма” АД ни посочва с писмо с вх. № ЦИК-06-6-198, че е
необходимо членовете на СИК да приемат машините, за да може
безпрепятствено да се организира доставката и инсталирането им
съобразно графиците, които са съгласувани с МВР. Машините ще бъдат
съпроводени също с конвой до избирателните секции. Обособени са
маршрутите за доставка на машини. Посочват, че ако не бъдат осигурени
членове на СИК по места, е възможно още на първите точки от маршрута
всичко да спре, да се чака и в останалите.
Предлагам да изпратим писмо до РИК, че сме обсъдили всички
възможности за евентуални промени в графика, но той вече е утвърден,
късно е да се правят каквито и да е промени. Необходима е пълна
мобилизация и оказване на съдействие, за да може да върви по план
изборният процес. Това е моето предложение.
Давам думата за изказвания.
Господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Кой е утвърдил графика, между кого, кой и
как?
Играчите в този график са следните: МВР, РИК, „Сиела Норма”,
СИК. Десетина РИК-а казват, че имало проблеми с графика. Кой график?
РИК си определя графика за предаването на книжа. Заедно с книжата ще
отидат и съответните машини. Къде е проблемът? Не е локализиран
проблемът, за да дават такива решения. Какво значи „да синхронизират”?
С кого, със „Сиела” ли, с МВР ли? С кого?
И да положели усилия. Те точно това питат: какво да правя?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Проблемът е, че една част от СИК трябва да
отидат за книжата, друга част трябва да останат да чакат машините. Аз
така го разбирам. Затова са затруднени.
ЕРХАН

ЧАУШЕВ:

Това

са

общи

приказки.

Къде

са

затрудненията, по отношение на какво са? Ако знам къде са
затрудненията и по отношение на какво, после ще тръгнем към общите
понятия: „синхронизиране” и „положете усилия”. Ако нямаш локализиран
проблем, няма как и да го решиш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Чувствам се длъжен да взема думата, не само
докладчикът да обяснява, защото ние обсъдихме този проблем в работен
порядък. Сетихме се за следното. Ясен е проблемът – че няма да отидат
заедно и че СИК-овете, които ще приемат машините и книжата, ще
загубят голяма част от деня. Не можем да променим графика в момента
според мен и според нас и се обединихме около това. Затова предлагаме
това писмо, в което да кажем: Наясно сме с тези затруднения, които ще
изпитате в предизборния ден, но няма решение към този момент.
Графикът не може да бъде променян в последния момент, поради което
апелираме към пълна мобилизация на РИК-овете, респективно на СИКовете, за да могат да се приемат и книжата, и машините. Това
предложение на докладчика изразява воля на част от членовете на ЦИК.
Ако има друго предложение, ще го обсъдим и може да решим и
друго, ако някой се сеща за нещо друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, имате думата за
изказвания.
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Ако няма други изказвания, процедура по гласуване на
посоченото писмо. Аз ще нанеса забележките.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева), против – 1 (Ерхан Чаушев).
Колеги, връщам на доклад писмо с вх. № ЦИК-06-6-88.
Докладвала съм го за запознаване. Това е писмо със запитване от
изпълнителя във връзка с информация за постъпилите обаждания,
включително и записите на всички разговори. Въпросът беше какво се
включва в записите на всички разговори. В тази връзка съм изготвила
проект на писмо с проектен № 7151 в папката с моите инициали.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Както е записано в договора: цялата
информация, абсолютно цялата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Приемам забележката от
господин Чаушев. Ще включа добавката за цялата информация, както е
по изискванията на договора – т. 6.1, буква „е”.
Други изказвания? Няма.
Процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма.
Господин Войнов има думата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6193 от 31.03.2021 г. от „Сиела Норма”. С него ни представят предложение
за пренастройка на специализираните устройства за машинно гласуване
при президентски избори в два тура, който да не бъде онлайн. Това
задължение на изпълнителя е залегнало в т. 6.1, буква „л” от договора. От
„Сиела Норма” предлагат след първия тур машините да остават по места,
без да се връщат в централен или регионален склад. В централен или
регионален офис се извършва запис на нови комплекти флаш памети за
всяка машина, които ще съдържат данните на кандидатите за балотаж.
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Флаш паметите с новата информация се представят в деня на балотажа
или предишния ден на представителите на СИК. Уточняват, че данните за
балотаж трябва да са налични не по-късно от 48 часа преди момента на
транспортиране на флаш паметите.
В заключение обобщават, че веднъж инсталиран софтуерът на
всяка машина преди първия тур, за втория тур ще е необходимо
единствено да се поставят в машините новите комплект флаш памети.
Предлагам писмото да бъде изпратено на нашия експерт Златогор
Минчев с молба за становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване за
препращане на писмото.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, връщаме се към четвърта точка:
Господин Арнаудов.
Точка 4. Доклади по административни преписки.
БОЙЧО АРНАУДОВ:

Уважаеми колеги, в ЦИК е постъпило

писмо с вх. № НС-06-137 от секретаря на община Сливен, който ни пита
следното: „Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от ИК избирателните
списъци се съставят от общинските администрации към населените места,
в които се води регистърът на населението, и се подписват от кмета на
общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник и
от секретаря на общината. Моля да дадете указания как се процедира и
кой подписва избирателните списъци, когато кмет на кметство или
кметски наместник е поставен под задължителна карантина или изолация
съгласно Закона за здравето?”
Предлагам отговор, че списъците се подписват от човека, който
замества длъжностното лице, поставено под карантина. Ако няма такова –
от кмета на общината.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги. Ако
няма предложения, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма.
Други колеги?
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Макар и не

в „Административни

преписки”, колеги, докладвам за сведение получен списък със застъпници
на Коалиция „БСП за България” за община Радомир. Списъкът е изпратен
и на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ

ЙОСИФОВА:

Госпожа

Георгиева,

заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, получили сме писмо от кмета
на община Макреш, с което той моли ЦИК да вземе решение за
разрешаване отваряне на запечатани помещения във връзка със
съхраняване на книжата от изборите за Народно събрание – 2021 г.
Предлагам писмо, с което да го уведомим, че ЦИК е приела решение №
2344-НС от 30.03.2021 г. относно отваряне на запечатани помещения,
определени за съхранение на изборни книжа и материали от изборите за
народни представители на 4.04.2021 г., в които се съхраняват изборни
книжа от предходни избори и референдуми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, имате думата за
изказвания. Ако няма предложения, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, преминаваме към точка шеста:
Господин Чаушев, имате думата.
Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ЕРХАН

ЧАУШЕВ:

Има

пристигнал

сигнал

от

П.

С.,

упълномощен представител на Коалиция „БСП за България” по

35
отношение на 22 решения от 25.02.2021 г. до 23.03.2021 г. Тя обръща
внимание, че имало грешки в изписванията на партиите и коалициите във
всички тези решения. Вместо Политическа партия БСП трябвало да се
пише Коалиция „БСП за България”. Предлагам сигнала за сведение, наймалкото защото всички тези решения са влезли в сила. Освен това
техническите грешки по изписванията не променят валидността и
действителността на тези решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, имате думата за
изказвания, колеги. Има ли други предложения? Желаещи да се включат?
Не виждам.
Преминаваме към седма точка:
Господин Джеров, заповядайте.
Точка 7. Отговори по въпроси на граждани.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, току-що получих въпрос с вх. № НС-22-1448 от
1.04.2021 г. Въпросът е зададен от господин К., който пита: „Искам
да зная дали мога да гласувам с лична карта, която е изтекла на 31.03.2021
г., или трябва да вадя удостоверение?”. Предлагам да отговорим кратко и
ясно на господин К., че ще може да си гласува с изтеклия на
30.03.2021 г. документ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ

ЙОСИФОВА:

Други

предложения,

колеги? Ако няма, процедура по гласуване на отговора.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,

Таня

Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма.
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам № НС-22-1445 – писмо от госпожа,
която се е регистрирала в Офенбах, но тъй като нямало секция, щяла да
гласува във Франкфурт. Моли да я впишем в списъка. За сведение.
Докладвам
Г.

Госпожата

№

надълго

НС-22-1447
и

нашироко

–

писмо

обяснява

на

от

М.

колко

М.

закона

противоречат тези маски, че тя в никакъв случай няма да гласува с маска,
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че е дискриминиращо, цитира Наказателния кодекс, че нямаме право да
си крием лицата, че това е в нарушение на куп закона. Не мисля, че
очаква някакъв отговор. Това са реторични излияния. Ясно е, че има
специален закон, ясно е, че има извънредно положение, ясно е, че трябва
да се носят маски в изборния ден. Предлагам го за сведение.
Присъединявам тук и писмото на колегата Чаушев с № НС-229225.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа Стойчева има
думата.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам за сведение постъпило
писмо от господин Т., който иска информация за точния адрес, на
който са изложени списъците с избиратели в район „Триадица”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги връщаме се към
точка четвърта:
Господин Николов.
Точка 4. Доклади по административни преписки.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо председател.
В моя папка от вчера може да видите писмо със запитване от РИК
24 – София. В него се поставят два основни въпроса. Отговора до РИК 24
също може да видите в папката с моите инициали от днес. Обособен е
като изчислителен пункт. Отговорът е под № 7161.
Оттеглям въпроса за по-късно.
Постъпило е писмо от омбудсмана на Република България с вх. №
НС-23-161 от 31.03.2021 г. Поставя два основни въпроса. Първият е във
връзка с начина, по който ще гласуват лица, които са поставени под
задължителна карантина или изолация и същевременно към деня на
изборите не се намират нито на постоянния, нито на настоящия си адрес.
Вторият въпрос е във връзка с избиратели, които се завръщат от
екскурзия в Африка. Къде тези избиратели биха могли да гласуват, при
условие че са поставени под задължителна карантина или изолация. Такъв
въпрос с подобен предмет имаше от граждани от национална мрежа за
защита на права. Те също сезираха и омбудсмана, освен ЦИК.
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Изготвил съм отговор, който може да видите в папката с моите
инициали за днешното заседание под № 7196. Отговорът по първия
въпрос е в контекста на вчерашния дебат във връзка с командированите
журналисти, че предоставянето на възможност на избиратели, поставени
под задължителна карантина или изолация на място, различно от
постоянния или настоящия им адрес, да гласуват в изборния ден в секция
с подвижна избирателна кутия, е въпрос, който изисква изменение на
законодателната уредба. ЦИК ще обсъди този въпрос.
Във връзка с избирателите, прибиращи се от Африка, предлагам
да уточним, че те могат да гласуват в секция с подвижна избирателна
кутия, ако те са поставени под задължителна карантина или изолация,
стига това да е към 4.04.2021 г . Могат да гласуват при две условия:
първото е да се намират на постоянния или настоящия си адрес, на който
да са заявили желание да гласуват и да са подали съответното заявление в
срок до 31.03.2021 г. В този смисъл говорихме и на националната мрежа
преди два дни. Това е предложението ми за отговор на ЦИК до
омбудсмана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, имате думата.
Процедура по гласуване на отговора.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева,

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против –

няма.
Колеги, преминаваме към пета точка:
Господин Николов, продължете.
Точка 5. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Първо, докладвам ви писмо с изх. № НС-23-160 от 31.03.2021 г. –
заявление за допусната техническа грешка, която ще бъде отстранена с
решението тази вечер в една от секциите в посолството в Мадрид.
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Докладвам заявление с вх. № НС-23-158 от 31.03.2021 г. от
председателя на секцията в Бремен-1 – секция 86, господин Г.
Д. Той разговаря вчера с мен по телефона. Уведомява ни, че един
от членовете на тази СИК се отказва от участие в секцията.
Политическата партия е уведомена. Чакаме предложението на тази партия
и отговор и ще действаме според представения отговор.
Г.

Д.

предлага

като

алтернатива

и

представител

на

местната диаспора.
Трето, отново докладвам две жалби с вх. № НС-20-112 от
31.03.2021 г. и № 22-1576 от 31.03.2021 г. Двете жалби съдържат
твърдение, че в секция № 204 в Леон, Испания, има лица роднини. Мисля,
че този въпрос се поставя пред нас за трети път.
Колеги, предлагам, тъй като вече има писмо не само от
досегашния жалбоподател, но и от представител на в. „Нова дума” в
Испания, който изглежда е български вестник, тъй като разполагаме с
данни за позициите на председател, заместник-председател и секретар, да
се приеме протоколно решение за извършване на проверка в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги.
Процедура по гласуване на протоколното решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева),
против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Пристигнало е писмо от МВнР с вх. №
04-01-209 от 1.04.2021 г. МВнР, отдел „Избори” поднови пред
задграничните представителства на Република България принципните си
указания ДКП-тата да предприемат всички необходими постъпи при
провеждане на изборния ден. Проблемът е най-вече в страните с наложен
вечерен час, като на гласоподавателите и членовете на съответната СИК
се полагат усилия да бъде разрешено и след края на вечерния час да се
приберат по домовете си и да завършат успешно изборния ден.
Уведомяват ни от МВнР, че в зависимост от ограничителните
особености в отделните държави, процедурата и документите, с които
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очакваме да бъде обезпечено придвижването в условията на вечерен час,
се съгласуват със страната на акредитация по образци онлайн формуляри,
издавани от ДПК. Очакват режим на стриктно спазване на ИК. Докладвам
го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Преминаваме към точка
четвърта от дневния ред.
Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 4. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Уважаеми

колеги,

получили

сме

напомнителните писма от НСИ във връзка с предоставянето на
информация за разходи за придобиване на дълготрайни материални
активи, както и за наети лица, отработено време, средства за работна
заплата и други разходи за първото тримесечие, от 1 до 19 април,
съответно до 30 април ще бъде отворена системата, ако в електронен вид
се подава. Ще се възложи за изготвяне на информацията и предоставяне
на вниманието на ЦИК за изпращане.
Докладвам ви за сведение, че е предоставен ключ за достъп до
кабинет 144 в сградата на Народното събрание. По същия ред ще се
процедира. На директора на дирекция „Администрация” – за сведение.
Докладвам, че получаваме писма във връзка с изпратените
въпроси от правния анализатор господин Марсел Надж от общини, РИК,
в случая от община Венец и от община Цар Калоян са изпратили само до
ЦИК. Поради тази причина имахме общо протоколно решение да се
класират всички писма и да се предостави обобщена справка. Те
продължават да влизат в залата. Предлагам сега да гласуваме да се
провери и ако между тях има такива, получени само до ЦИК, да се
препратят на правния анализатор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, процедура по
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение. От
РИК от Добричкия избирателен район сме получили информация за
членовете на РИК с телефоните като ангажирани с предаването на
изборните книжа и материали. То е адресирано до „Сиела Норма” с копие
до ЦИК, както и до Областна дирекция на МВР – Добрич. Най-вероятно
информацията е поискана от „Сиела Норма”. За сведение на ЦИК и за
предоставяне на група „Машинно гласуване”.
Уважаеми колеги, моля да се запознаете във вътрешната мрежа с
три проекта на писма до областните управители с копия до всички РИК,
главния секретар на МВР, изпълнителния директор на „Информационно
обслужване”, до всички кметове на общини, с копия до всички РИК,
областните управители, АМС и „Информационно обслужване”, както и до
всички РИК с копия до областните управители, АМС и „Информационно
обслужване” във

връзка със

задълженията

им за своевременно

предоставяне на информация в изпълнение на оперативния план.
Докладвам ви ги за запознаване. Ще моля по-късно да ги гласуваме,
когато сме в по-голям състав.
Продължавам с писмо за сведение за образувани подвижни СИК
за хора с трайни увреждания. Писмото е до ЦИК и заедно с останалите ще
се изпрати на правния анализатор. Не предлагам да се предостави на
„Информационно обслужване”, защото е в отговор на нашето писмо,
включително от община Пещера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, преди почивката
минаваме към точка седма от дневния ред.
Има думата колегата Николов.
Точка 7. Отговори по въпроси на граждани.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Докладвам въпрос с вх. № НС-22-1451 от 1.04.2021 г. от господин
Х.

Той

казва,

че

по

принцип

пребивава

в

Холандия,

но

в

последните няколко месеца е в България и ще гласува тук. Периодично
проверява сайта за проверка на адрес и там в „Място за гласуване” му е
отредено място спрямо реалния му адрес в България. Въпреки това е
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изненадан от факта, че е записан за гласуване в Холандия. Предлагам да
го препратим към нашата рубрика „Въпроси и отговори”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ

ЙОСИФОВА:

Имате

думата

за

предложения, колеги. Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Въпрос с вх. № НС-22-1409 от 31.03.2021
г. от господин А. А. Той поставя три кратки въпроса: „Ще ми
бъде ли гарантирано правото на глас, при условие че твърдо заявявам, че
няма да нося маска в изборната секция? Ако ми бъде отказано, на какво
нормативно основание? Ако бъде потвърдено правото ми да гласувам без
маска, бих искал да ме уведомите за реда, по който ще се случи това.”
Предлагам писмото да е за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги с вх. № ЦИК-06-6-252 от 01.04.2021 г.
Писмото е от П. П., който е техник от „Сиела Норма”. Живее
регистриран в София, а на 3 и 4 април ще е в селата Богданов дол и
Ярджиловци. Пита къде може да гласува. Предлагам отговор, в който да
го уведомим, че може да гласува на предстоящите избори за народни
представители на 04.04.2021 г. само по постоянния си адрес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, процедура по
гласуване на отговора.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против –
няма.
Господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам писмо № 20-114 от 31.03. –
сигналът е същият, който беше докладван от господин Николов. Затова е
за сведение. Отнася се до Леон, Испания.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, с оглед спазване на
противоепидемичните мерки – проветряване, давам 30 минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
откривам заседанието след почивката на ЦИК.
Връщаме се към точка първа от дневния ред.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
Точка 1. Регистрация на наблюдатели.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви проект за
решение относно регистрация на наблюдатели от сдружение „България на
гражданите”. Постъпило е заявление от упълномощен представител на
това сдружение. Към заявлението са приложени всички необходими
документи. Иска се регистрация на 44 лица. От проверката се установява,
че 8 от тях не отговарят на изискванията, поради което предлагам да
регистрираме 36 наблюдатели от сдружение „България на гражданите” в
страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване на Решение № 2370-НС.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева),
против – 1 (Георги Баханов).
Минаваме към точка четвърта от дневния ред.
Господин Николов.
Точка 4. Доклади по административни преписки.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, връщам на доклад питане от РИК-24 в София, с
което ви запознах преди почивката. Поставят се два конкретни въпроса, а
именно: възможно ли е на 3.04.2021 г. предаването и приемането на
изборни книжа и материали да се извършва, от една срана, между
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представителите на РИК и общината, от друга срана, СИК в Ковид
отделения извън Ковид зоната.
Вторият въпрос беше може ли в рамките на изчислителния пункт
да се обособи специален пункт, който да касае единствено и само
пристигащите да предадат своите резултати представители на секциите в
лечебните заведения в Ковид отделенията на лечебните заведения, от една
страна; от друга страна, в ПСИК за избиратели, поставени под карантина
или изолация.
Подготвил съм кратък отговор, който може да видите в папката с
моите инициали за днешното заседание, с което уточняваме, че е
допустимо на 3.04.2021 г. предаването на изборните книжа и материали
на секционните комисии, обслужващи секции в Ковид отделения, да се
извърши извън Ковид зоната при разрешение на директора на
съответното лечебно заведение.
По втория въпрос, който всъщност е предложение, предлагам да
отговорим, че това не е предвидено в ИК и в специалния Закон за мерките
и действията по време на извънредното положение, а също така е в
несъответствие с Методическите указания и принципните решения на
ЦИК.
Предложението е в рамките на изчислителния пункт да се обособи
отделен изчислителен пункт, който да се намира на входа на зала
„Армеец” със самостоятелен вход, във фоайето на залата, където да се
приемат само изборни книжа и материали от секциите в Ковид
отделенията, от секциите с подвижна избирателна кутия, там да присъства
и представител на общинската администрация, тоест членовете на тези
две секционни комисии да не посещават общинската администрация, за
да предадат на Комисията по чл. 287 материалите си, а да има
представител на РИК, да има специално определен оператор от страна на
изпълнителя на обществената поръчка и общината. Тези членове на двата
вида секционни комисии да не влизат в общия изчислителен пункт. Това е
предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на писмото.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 1 (Ерхан Чаушев).
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, докладвам ви изх. № НС-03-73
от 1.04.2021 г. – писмо, което ни е препратено от приемната на
Министерския съвет на Република България. Писмото е оплакване от
госпожа

В.

М.

Да

припомня,

същото

писмо

госпожа

М.

беше адресирала преди два дни, ако не ме лъже паметта, до нас. Тя се
намира в град Плевен. Поставена е под карантина, тъй като има
положителен тест. Оказва се, че се намира на място трето, различно от
постоянния и настоящия ѝ адрес. Ние още преди два дни отговорихме на
госпожа М., съответно тя изрази становище по нашия отговор. Аз по
идентичен сигнал и въпрос, по който вече сме говорили, предлагам
писмото да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Има ли друго предложение? Ако няма, остава за
сведение.
Колегата Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам проект на отговор във връзка с
изборите извън страната.
Колеги, докладвах ви за запознаване, сега връщам на доклад вх.
№ НС-04-01-221/1 от 31.03.2021 г. Писмото поставя въпроси от МВнР във
връзка с грама от Отава. Да изразим становище във връзка с
удостоверението по чл. 263, ал. 2 от ИК, документи за самоличност.
Предлагам отговор на това писмо до работна група „Избори”, който
трябва да е във вътрешната мрежа в папката с моите инициали. Оттеглям
го, защото отговорът не е качен.
Уважаеми господин председател, оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: След това ще го
докладвате.
Има думата госпожа Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме от кмета
на община Нова Загора заповед за образуване на ПСИК за гласуване на
избиратели, поставени под задължителна карантина. Докладвам за
сведение.
Докладвам ви запитване, което сме получили от община Провадия
във връзка с Решение № 1989-НС от 5.02.2021 г. за таблата. Знаете случая.
Има вече две писма от областни администрации, на които аз съм
отговаряла, в случая от общината ни поставят въпрос трябва ли да се
изработи отделно табло с кръгчета пред имената на кандидатите по
кандидатски листи и отделно подредени по поредност от едно нататък,
както са регистрирани в кандидатската листа. Предлагам, както и досега
сме отговаряли, да насочим общината при изготвянето на таблото да се
съобрази с Методическите указания на ЦИК. Това указателно табло е
само едно. Имената са подредени съобразно кандидатската листа. Отпред
се поставя кръгче от № 101 нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложения отговор. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева

и

Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА: Колеги, докладвам писмо, което сме

получили от кмета на община Лясковец с искане за отваряне на
запечатано помещение. Писмото е с изх. № от 30.03.2021 г., с вх. № от
31.03.2021 г. Предлагам да остане за сведение, доколкото на същата дата
ЦИК прие Решение № 2344 за отваряне на запечатаните помещения за
прибиране на книжата от изборите за народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли друго
предложение? Няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо с копие до
нас, адресирано до директорите на РЗИ, от главния държавен здравен
инспектор с указание да осигурят дежурни служители от регионалните
здравни инспекции, към които да могат да се обръщат избиратели, СИК.
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В тази връзка да се предоставят координатите на дежурните служители.
Посочили са в кои случаи да оказват съдействие относно извършване на
проверка в националната информационна система за борба с Ковид на
лица, поставени под задължителна изолация или домашно лечение и
карантина, оказване на методическа помощ относно прилагане на
противоепидемичните мерки на членовете на ПСИК. По изключение, в
случай че бъдат изчерпани, да предоставят на СИК налични предпазни
средства, да дават указания и консултация по указанията за произвеждане
на изборите за народни представители, така наречения „здравен
протокол”. Докладвам писмото за сведение, тъй като е изпратено до
директорите на РЗИ. Те ще го изпълнят и ще предоставят на РИК-овете
данните за дежурните служители.
Докладвам запитване, получено по електронната поща от Д.
С., който е председател на ОИК – Чирпан. Той ни уведомява, че от
разговори с членове на СИК е възникнал въпросът как ще се отчита
фактът на участие на членовете на СИК в приемането на изборните книжа
и подреждането на секцията в деня преди изборите. Обръща се към нас с
предложение да се предвиди такъв ред, аналогично на предвидения ред с
Решение № 659-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК. Спомняте си. Първо се
оказа, че този ред не може да бъде спазен във всяка общинска
администрация, доколкото не всички от явилите се в съботния ден си
носеха удостоверенията. С оглед на анализа, който извършихме въз
основа на получената информация, се стигна до извода, че предвид
отговорностите на общинските администрации да плащат, те уреждат
достатъчно ясно и добре реда за удостоверяване участието на тези
членове на СИК. В този смисъл предлагам да изпратим отговор до
господин Д. С.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.

47
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, помолих да се запознаете във
вътрешната мрежа в предиобедната част от заседанието с подготвените
писма за изпращане до всички РИК, областните управители и кметовете
на общини. Моля да погледнете писмото до всички РИК. Всички те са във
връзка с приетия оперативен план. Да обърнем внимание на задълженията
на РИК да предоставят информация в посочените часове в оперативния
план. Това е много важно, доколкото тази информация, обобщена за
цялата страна, ще послужи да се публикува, да се предостави на медиите,
да се запознае цялото общество. Задълженията на РИК възникват още в
съботния ден по отношение броя на избирателите въз основа на
предадените избирателни списъци. В тази част ангажираме отговорността
най-вече на областните управители. В изборния ден информацията за
откриването на изборния ден и дали има някъде проблеми – тази
информация трябва да бъде въвеждана в електронната платформа на РИК.
Платформата ще бъде активирана с бутон „Активност” още от 7.00 ч. на
4.04.2021 г. Системата ще позволява въвеждане на данни в този модул. В
този смисъл се надявам, че в ЦИК ще разполагаме своевременно с
необходимата информация за броя на гласувалите в определените часове,
а в края на изборния ден РИК отново следва да ни въведе информацията
за приключването на изборния ден, като посочи секциите, в които
продължава гласуването. Предлагам след краткото напомняне на
задълженията на РИК в оперативния план да пожелаем на колегите
ползотворна работа в изборния ден. Моля да гласуваме писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на писмото.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам писмо до областните
управители – да обърнем внимание по оперативния план на техните
задължения по т. 4 и 6. Касае предоставянето на информация за броя на
избирателите в деня преди изборите. Този брой е по окончателните
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избирателни списъци и спрямо него ще се изчислява активността в
изборния ден. В т. 6 – обобщената информация, получена от кметовете на
общините, за броя на гласувалите. Те ще ни я предоставят по същия
начин – едновременно за ЦИК, РИК и администрацията на МС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на писмото до областните управители.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против –
няма.
СЕВИНЧ
всички

РИК,

СОЛАКОВА: Писмо до всички кметове с копие до
областни

управители,

главния

секретар

на

МС,

„Информационно обслужване” отново с указанията по изпълнение на
задълженията им по т. 4 и 6 от оперативния план на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Процедура

по

гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева,

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против –

няма.
Колега Ганчева, имате ли готовност?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да. Колеги, проекта на писмо отговор е в
папка с моите инициали във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имате ли
предложения по текста?
Колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: По въпрос 1 – дали трябва да представи
удостоверение заедно с изтеклия документ, ние отговаряме, че това
удостоверение замества документа за самоличност. Предлагам да
добавим, защото във въпроса се съдържа или уловка, или незнание, че
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гражданите с изтекъл срок на 13.03.2021 г. не представят удостоверение
по чл. 263. Да не останат с впечатление, че трябва да дават удостоверение.
Това изрично сме го записали навсякъде – че не представят
удостоверение по чл. 263.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: „Се издава само от оправомощен
представител”.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приемам по въпрос № 7 с оглед
обсъжданията да бъдем по-категорични в отговора, че единствено и само
ръководителите на ДКП.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, независимо че те не са
поставили този въпрос, с оглед на това, че ако български гражданин има
документ за самоличност със срок на изтичане, който не попада в рамките
на приетото с решение становище на ЦИК, предлагам да обърнем
внимание на господин Кондов да се дадат указания на оправомощените
лица да издават удостоверения, да се създаде такава организация, че в
изборния ден да се издават удостоверения на лицата, за да могат да
упражнят правото си на глас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще бъде
добавено.
Колеги, процедура по гласуване на писмото.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Госпожа Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, както вчера се
уточнихме, моля да видите в папката с моите инициали проект за
съобщение на ЦИК във връзка със срока на валидност на личните
документи и съответно гласуването. Моля за протоколно решение за
съобщението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля, процедура по
гласуване на съобщението.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева), против – няма.
От името на госпожа Йосифова моля да погледнете текста на
писмото, което вече е гласувано – имате ли някакви бележки по него? То
вече е гласувано, няма да го гласуваме отново. Няма забележки. Текстът
остава така.
Минаваме към процедурно предложение за включване на нова
точка от дневния ред, а именно:
Точка 2а. Промени в състави на РИК.
Уважаеми колеги, моля, процедура по гласуване на новата точка.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева,

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против –

няма.
Заповядайте, господин Баханов
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НС-15-294 от 1.04.2021 г. по
електронната поща на ЦИК е постъпило предложително писмо от РИКРусе, представлявано от Милена Хинкова – председател, и Шейнур Еюп –
заместник-председател, с молба за подаване на оставка и молба за замяна
на секретаря и член на РИК-19. Молят за произнасяне с решение във
възможно най-кратки срокове. Изпращат

оригиналите на сканираните

документи по куриер.
Изготвил съм проект за решение, което е във вътрешната мрежа в
папката с моите инициали. То е относно заместване в състава на РИК-19.
По същество ни уведомяват, че е постъпила оставка на действащия
секретар на Комисията Николай Иванов Братованов. Постъпила е молба
от ПП ГЕРБ за заместването на същия с резервен член и назначаването
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като секретар на Комисията на досегашния действащ член Анелия
Недкова Петрова. Изпращат ни го по компетентност и молят за бърз срок
за произнасяне.
Има молба от Пламен Дулчев Нунев – областен координатор на
ПП ГЕРБ във връзка с подадена оставка от Николай Братованов,
изпълняващ длъжността секретар. Молят спешно да бъде заменен с
резервен член Теодора Михайлова Донева с посочено ЕГН и адрес, а за
секретар на РИК-19 да бъде назначен досега действащият член на РИК-19
Анелия Недкова Петрова също от квотата на ГЕРБ. Приложено е
пълномощно и молбата с болничен лист на досегашния секретар Николай
Братованов. Молбата е за подаване на оставка на основание чл. 67, ал. 1,
във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК – подава оставка по здравословни
причини. Моли да бъде освободен незабавно. Има приложение –
болничен лист.
Подготвеното решение описва съобщената ви от мен досега
фактическа обстановка, като основното е, че на мястото на Николай
Иванов Братованов – секретар на РИК, да бъде назначена досегашният
член на РИК Анелия Недкова Петрова и като нов член на РИК – Русе, от
квотата на ПП ГЕРБ да бъде назначена като член Теодора Михайлова
Донева от списъка на първоначално предложените резервни членове.
По преписката на РИК – Русе, се съдържа декларация от
досегашния резервен член и нов титулярен член Теодора Михайлова
Донева, както и диплома за завършено висше образование на същата.
С оглед на горното предлагам ЦИК да вземе решение, с което да
освободи като секретар на РИК – 19, Русенски, Николай Иванов
Братованов със съответното ЕГН и да анулираме издаденото му
удостоверение. Назначава за секретар на РИК № 19 – Русенски, Анелия
Недкова

Петрова

–

досегашен

член,

и

анулира

издаденото

ѝ

удостоверение като член, назначава за член на РИК № 19 – Русенски,
Теодора Михайлова Донева с посочено ЕГН от предложения резервен
състав. На новоназначения секретар и член на РИК да се издадат
удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК в
тридневен срок от обявяването му.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на Решение 2371-НС.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева,

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против –

няма.
Колеги, минаваме към точка пета от дневния ред.
Господин Николов.
Точка 5. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, връщам на доклад двете жалби, които бяха за
секция № 204 в Леон, Испания, НС-20-112 от 31.03.2021 г. и НС-22-1576
от 31.03.2021 г. Да припомня, че няколко колеги вчера и днес докладваха
жалби във връзка със състава на тази секция. С оглед на чл. 66, ал. 2 от
ИК преди почивката приехме решение за извършване на проверка дали
наистина са налице тези факти. Оказа се, че ЦИК не разполага с пряка
възможност да извърши проверка относно тези факти.
Ето защо предлагам днес двете жалби да бъдат изпратени по
компетентност на МВнР, което ни е направило предложение за състава на
тази СИК № 204 с изискване за незабавна проверка и действия по
компетентност, в т.ч. промяна в състава на тази секция. Това е
предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ако държим да проверим, трябва да
пишем на ГРАО. Там има такива връзки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване за изпращане до МВнР.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
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Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,

Таня Йосифова и

Цветанка Георгиева), против – 1 (Ивайло Ивков).
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, четири идентични въпроса.
Постъпили са по отношение на 4 секции, които вече са назначени, а
именно Лоутъм Стоу вх. № НС-23-165 от 01.04.2021 г. секция № 68, вх.
№ 23-163 от 1.04.2021 г. в секция № 110 в Германия Оберамергау, с вх.
№ НС-23-144 също от 1.04.2021 г. за секция в Германия, Офенбург и за
секцията в Базел № 454 с вх. № НС-23-145 от 1.04.2021 г. – информация,
бележки или от председатели на СИК или от координатори на
съответните секции извън страната, в които заявяват, че един или друг
член на СИК или не е намерен, или не желае да участва. В секция № 68 в
Лоутъм Стоу, Лондон, Великобритания, по принцип се предлага промяна
заради Ковид карантина на почти целия състав на секцията. Получаваме
информация за това. Секцията в Оберамергау за втори път ни
сигнализира. На 29.03.2021 г. мисля, че изпратихме писмо до МВнР. Тук
се предлага състав от председателя на секция № 110, като по принцип е
изключен представителят на МВнР, което е недопустимо в сравнение със
сега назначения състав. Координаторът за секцията в Офенбург госпожа
Д.

също

докладва,

че

председателят

устно

е

декларирал

несъгласието си да участва. Заместник-председателят съответно устно е
декларирал несъгласие. Както споменах, това писмо е подписано от
координатора от Офенбург и днес е пристигнало в нашата електронна
поща.
Също така има проблем с членовете. По отношение на секция
№ 454 в Базел също се предлага замяна на член на Комисията от
председателя на секцията господин Б. За една от секциите вече сме
информирали Външно министерство. Предлагам в спешен порядък,
доколкото има много сериозна промяна в три от секциите – не на един
член, да изпратим отново писмата до Външно министерство. Досега не са
настъпвали корекции в решенията, които са приети. Възможно е с
днешното предложение да има такива. Предлагам и четирите да бъдат
изпратени по компетентност с молба за спешни действия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа Ганчева.
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ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Колеги,

като

употребим

думите

„спешни” и „сериозни”, нещата няма да станат от това, че са достатъчно
прости, по-сложни. Моля с докладите си да не създаваме усещане, че има
проблем, а може въобще да няма такъв! Знаете, че през последните дни
във връзка с Ковид обстановката, във връзка с това, че хора се отказват,
във връзка с това, че дават положителни PCR-и, тече процес по
обезпечаване на СИК извън страната. В случая, уважаеми господин
Николов, с Вашите доклади ЦИК може единствено и само да препрати на
МВнР, които така или иначе в достатъчно спешен и сериозен порядък
винаги реагират, за да се провери на място с оглед на това, че
ръководителите на ДКП пряко поддържат връзки с българските
общности. Повтарянето на простичките думи „сериозност” и „спешност”
създава усещане за сложност по процеса за обезпечаване на СИК извън
страната, който така или иначе върви.
Предлагам подобни доклади да бъдат докладвани като входящи
номера и препращани веднага на МВнР в лицето на работна група
„Избори” за преценка на действия по компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Процедура

по

гласуване за изпращането към МВнР.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева,

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против –

няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, вх. № НС-10-168 от 1.04.2021 г. –
информация за допусната техническа грешка в изписване на име ни
предоставя една коалиция. Името е на член на секция, предложена от
коалицията в 439 секция – Франция, Ница. Това ще бъде отразено в
следващо решение. Засега го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, връщаме се
отново към първа точка с оглед на спешните доклади:
Точка 1. Регистрация на наблюдатели.
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В точката ще включим съответно и регистрацията на застъпници и
упълномощени представители.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви проект за
решение относно регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за
Балканите”. Постъпило е заявление, в което се иска регистрация на 43-ма
представители на сдружение „Младежи за Балканите”, от които 42
наблюдатели за страната и един – извън страната. След проверката се
установява, че три лица са с установени несъответствия, поради което ви
предлагам да регистрираме 39 наблюдатели от това сдружение в страната
и един извън страната. Те са подробно описани в решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване Решение № 2372-НС относно регистрацията на наблюдатели
от сдружение „Младежи за Балканите”.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров,

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, и Цветанка Георгиева),
против – няма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви проект
на решение относно регистрация на наблюдатели от сдружение Зона за
трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия, България.
Сдружението

е

регистрирано

и

съответно

предлага

28

лица,

упълномощени представители да бъдат регистрирани като наблюдатели
от това сдружение. При проверката се установи, че едно лице е с
установени несъответствия, поради което предлагам да регистрираме 27
наблюдатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на Решение № 2373-НС относно регистрацията на
наблюдатели от това сдружение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
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Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,

Таня Йосифова и

Цветанка Георгиева), против – няма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви проект за
решение относно регистрация на наблюдатели от сдружение „Боец –
България обединена с една цел”. Заявили са трима наблюдатели, от които
единият е с установени несъответствия, поради което предлагам да
регистрираме двама.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на Решение № 2374-НС.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева),
против – няма.
МАРИЯ

БОЙКИНОВА:

Уважаеми

колеги,

докладвам

ви

постъпило заявление за упълномощени представители от Коалиция
„Изправи се! Мутри вън!”. Предложени са три лица. Проверката е
установила, че отговарят на изискванията. Поради това предлагам с
протоколно решение да публикуваме списъка с упълномощените
представители на коалицията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на протоколно решение за качване на упълномощените
представители на страницата на ЦИК.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! С наше
решение № 2184 от 9.03.2021 г. е регистрирана като българска
неправителствена организация Федерация на независимите студентски
дружества, а с наше Решение № 2341 от 30.03.2021 г. се оказа, че пет от
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лицата, които сме регистрирали, докато бъдат издадени съответните
удостоверения, лицата вече са членове на СИК. Постъпило е заявление от
господин Тодор Гунчев, представляващ сдружението, с искане тези пет
души да бъдат заличени като наблюдатели.
Поради това, колеги, предлагам от правното основание да отпадне
ал. 8 на чл. 112, да отпадне и чл. 115 и да се добави т. 8.1 от наше
решение. Съответно да заличим като наблюдатели петима упълномощени
представители на сдружение „Федерация на независимите студентски
дружества”, както са изписани. Не анулираме удостоверенията, тъй като
те не са издадени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на Решение № 2375-НС.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,

Севинч

Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева),
против – няма.
Колеги, минаваме към точка шеста.
Госпожо Георгиева.
Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам, че с определение
№ 4189 от днешна дата, постановено по адм.д. № 3609 от 2021 г., ВАС е
повдигнал препирня за подсъдност по жалбата на ПП „Консервативно
обединение на десницата” срещу решението на РИК – 17, Пловдивска
област. Прекратил е производството по административното дело и е
изпратил същото на петчленен състав на ВАС за определяне на
компетентния съд, който следва да разгледа делото – тоест дали ВАС или
Административен

съд

–

Пловдив.

В

тази

връзка

отпада

упълномощаването от сутрешната част на заседанието на ЦИК утре да
осъществя процесуално представителство по това дело.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

доклада – за сведение на ЦИК.
Госпожо Георгиева, заповядайте.

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам жалба с вх. № НС-11-59 от 1.04.2021
г. от коалиция „Изправи се! Мутри вън!”, представлявана от Мая
Манолова и Николай Хаджигенов и подадена от Арман Бабикян. В
жалбата се твърди, че винилите на билборди, наети от коалицията в
рамките на предизборната кампания, са налепени с агитационни
материали на друга формация, като лицата на кандидатите и номерът на
бюлетината са закрити със стикери на политическата сила, която се явява
с № 14 на предстоящите избори. Посочени са столични булеварди, където
това се е случило. Настоява се за незабавно премахване на неправомерно
поставените материали върху рекламни съоръжения, наети от коалицията
в рамките на предизборната кампания. Има приложен снимков материал
към жалбата, от който е видна истинността на изложеното в жалбата.
Предлагам да изпратим писмо до РИК 23 и РИК 24, в обхвата на
които се намират столичните булеварди, за които става въпрос, за
произнасяне по компетентност във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 5 от
ИК.
КАТЯ ИВАНОВА: По чл. 186, ал. 2 – агитационни материали в
повече от един изборен район.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, за
запознаване с жалбата и с материалите, приложени към нея, давам
почивка от 20 минути.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, нека чуем
предложението на госпожа Георгиева след като се запознахме с
материалите.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, предлагам ви да изпратим писмо за произнасяне по
компетентност до РИК 23 в София, тъй като посочените в жалбата
локации са в обхвата на този изборен район.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване препращането по компетентност.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против –
няма.
Колеги, връщаме се към точка първа.
Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 1. Регистрация на наблюдатели и застъпници.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпило е заявление
от партия „Движение за права и свободи” за регистрация на трима
застъпници за секциите извън страната. Представени са необходимите
документи. Заявлението е подписано от преупълномощено лице, за което
са представени пълномощно от председателя и представляващ партията в
полза на Сезгин Мехмед и пълномощно за преупълномощаване на Танзер
Юсеинов Юсеинов. Представени са и декларации от тримата в
изпълнение на изискванията на Закона и решението съгласно Приложение
42. Извършената проверка показва, че всичките лица отговарят на
изискванията. Предлагам ЦИК да приеме решение за регистриране на
застъпниците на кандидатската листа на партия ДПС и на тях да им бъдат
издадени удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на Решене № 2376-НС.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева и Силвия Стойчева), против – няма.
Колеги, връщаме се към точка трета.
Госпожо Стефанова, заповядайте.
Точка 3. Доклади относно разяснителна кампания.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
папката с моите инициали е публикуван коригираният клип за СИК извън
страната. Той е направен по сценария, който одобрихме. Бяха нанесени
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корекции. Предстои да нанесем една корекция от минута и 53 секунди.
Предлагам да го одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

установихме, че в клипа има моменти, които трябва да бъдат коригирани.
Ще го одобрим, като след корекциите и преглед да бъде качен в
окончателния му вариант.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева), против – 3 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев и
Севинч Солакова).
Колеги, преминаваме към точка осма.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
Точка 8. Разни.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, докладвам писмо, което сме получили от
П.

А.

Тя е направила връзка по повода, по който пише до ЦИК, и с

МВнР, и към ГД ГРАО. Става въпрос, че дъщеря ѝ живее в Германия и е
заявила гласуване в Берлин. При проверка все още съществува тук в
списъците на гласуващите в страната и до настоящия момент не е
включена в списъка на заличените лица. Моли ни да приведем законовото
искане за заличаване на дъщеря ѝ от избирателния списък на съответната
секция в община Дупница. Писмото може да видите в моята папка.
Предлагам да изпратим писмо до кмета на община Дупница, като
изпратим и писмото на А. П.

съответно за проверка и

уведомяване на ЦИК дали в списъка на заличените лица е съответното
лице, за което става въпрос. Тя е заявила, че ще гласува на изборите за
народни представители на 4.04.2021 г. в Берлин, Германия, и е включена в
списъците извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ние имаме бланкови отговори, които
изпращаме – че ще бъдат заличени лицата в окончателните списъци,
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каквото е уверението на ГД ГРАО. Имаме такива отговори в рубриката
„Въпроси и отговори”. Ние на 20 хил. човека в общините да изпращаме?!
Аз съм „против” този отговор. Предлагам писмото на госпожата да се
препрати към рубриката „Въпроси и отговори”, въпрос 20.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Много са я препращали оттам-насам,
насам-натам. Аз подкрепям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложения проект.
Господин Ивков, поддържате ли Вашето предложение?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Процедура

по

гласуване на писмото на госпожа Георгиева.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Кристина Стефанова,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева и Цветанка Георгиева), против – 2 (Ерхан Чаушев и
Ивайло Ивков).
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание.
Насрочвам утрешното заседание в 10,30 ч.
(Закрито в 18,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенографи:
Стойка Белова
Виржиния Петрова

