
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 326 

 

На 2 април 2021 г. се проведе редовно заседание на 

Централната избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Регистрация на наблюдатели, застъпници и упълномощени 

представители на партии и коалиции извън страната. 

Докладват: Димитър Димитров, Севинч 

Солакова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева 

1а. Промени в състави на РИК. 

Докладва: Таня Йосифова 

2. Доклад относно машинно гласуване. 

Докладват: Таня Йосифова, Ерхан Чаушев 

3. Обучение на РИК и СИК. 

Докладват: Таня Йосифова 

4. Доклад относно разяснителна кампания 

Докладват: Кристина Стефанова 

5. Доклади по  административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Цветанка Георгиева, Ивайло Ивков, Емил Войнов 

6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

Докладват: Николай Николов, Йорданка Ганчева 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Емил Войнов, Николай Николов, Таня 

Йосифова, Силвия Стойчева, Бойчо Арнаудов, 

Цветанка Георгиева, Ивайло Ивков 
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8. Отговори по въпроси на граждани 

Докладват: Мирослав Джеров, Цветанка 

Георгиева 

9. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Емил Войнов 

 

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 11,05 ч. от господин Александър 

Андреев – председател на Комисията.  

 

* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 2 април 2021 г. 

Виждате във вътрешната мрежа обявения дневен ред. Има ли 

желаещи за включване? 

Господин Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Председател. 

Моля да ме включите към точка 1 – Регистрация на 

наблюдатели и застъпници и упълномощени представители на 

партии и коалиции извън страната. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля към точка 8 – Отговори по 

въпроси на граждани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Други Желаещи? Госпожо Стойчева! 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В точка 7 – Жалби по дела, жалби и 

сигнали, моля да ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Други? Господин Чаушев? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Макар и странно, незнайно защо, и аз в 

точка 2 – Доклад относно машинно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.  

Ако няма други желаещи, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Минаваме към точка 1. Господин Димитров го няма. 

Господин Джеров, заповядайте. 

 

Точка 1. Регистрация на наблюдатели и застъпници и 

упълномощени представители на партии и коалиции извън страната. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, ще Ви помоля да гласуваме протоколно 

решение за списък за публикуване на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия на 38 упълномощени 

представители на Партията „Има такъв народ“.  

От направената справка по представения списък на 

подадените заявления – 38 лица отговарят на изискванията, за 33 не 

са установени несъответствия, за 5 са установени несъответствия. 

Преписката е окомплектована в цялост .моля да вземем протоколно 

решение, с което да публикуваме на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия упълномощените представители 

на Партията „Има такъв народ“. Благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Процедура по гласуван на протоколно 

решение за публикуване на страницата на Централната избирателна 
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комисия на упълномощените представители на Партията „Има такъв 

народ“.  

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

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

против – няма. 

Друг доклад имате ли? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря и аз. 

Минаваме към точка 2. Госпожо Йосифова 

 

Точка 2. Доклади относно машинно гласуване. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, първо ще започна с писмо, вх. № ЦИК-066-

206. Получили сме писмо от изпълнителя „Сиела Норма“ АД във 

връзка с постъпила информация от РИК – Ловеч, и община 

Драгоман за промяна на адреса на избирателните секции. Става дума 

аз два адреса, които са променени.  

Предлагам да се извърши справка и при наличието на такава 

промяна да се потвърди, че информацията е коректна и съответно да 

се доставят машините на новите адреси. И да се препрати писмото и 

до „Информационно обслужване“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да бъде 

извършена проверка и ако е необходимо, да бъде изпратено до 

„Информационно обслужване“. Процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

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

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам също така писмо, 

вх. № ЦИК-066-207 и № ЦИК-066-208 относно транспортните 

планове и актуализирани данни с номера на транспортни места за 
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претоварване за съответния областен град във връзка с отговорници, 

помощници, които ще посрещнат бусовете в областните градове, 

които ще пътуват с бусовете и ще отговарят за разпределението на 

машините по места, както техниците, номерата на транспортните 

средства и местата на разтоварване по области. За запознаване. 

На следващо място, докладвам Ви писмо, което сме получили 

от РИК – Пловдив, вх. № НС-15-282/8 от вчера във връзка с 

разминаването на графиците за доставка на машини и на бюлетини. 

Свързах се с тях. Последната информация е, че няма проблем – 

всичко е стиковано, графиците са стиковани. 

На следващо място, докладвам Ви писмо, вх. № ЦИК-066/205 

от изпълнителя „Сиела Норма“ АД във връзка с участието на техен 

представител на 2 април 2021 г. в телевизионен формат съвместно с 

вицепремиера Марияна Николова с цел демонстрация на машинно 

гласуване. Уведомяват ни и моля за нашето разрешение в тази 

връзка. За сведение. 

Докладвам също така писмо, вх. № ЦИК-066-204 за 

възникнал проблем със сървъра на „Сиела Норма“ АД.  

Колеги, нямам друг доклад в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

 Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има искане от колегите от РИК – Ямбол, във връзка със запитване до 

тях по отношение на организиране от РИК – Ямбол, на 

демонстрация на пробно машинно гласуване от трима граждани на 

партийни длъжности – областен координатор на „Има такъв народ“, 

кандидат за представител от „Демократична България“ и кандидат за 

народен представител от „Изправи се! Мутри вън!“. Виждате текста, 

надявам се. Иска се да се проведе демонстрация пред сградата на 

безинстена на площада пред централната пешеходна улица от 

12,00 ч. до 15,00 ч. на 2 април 2021 г. Иска се съдействие на РИК, 

„Сиела Норма“ АД и съгласие на Централната избирателна комисия. 

А колегите от РИК – Ямбол, ни питат за указания по искането. 
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Нямам мнение. Мисля, че тук е групата за машинно гласуване да си 

знае ресурсите по места – техници, машини, демо версии, не знам 

какво и така нататък. (Реплика.)  Поради което, не казвам това, и 

нищо не казвам. Това би следвало да бъде към група „Машинно 

гласуване“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз не знам ресурсите по места и 

съответните им графици. Откъде да знам? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Разбира се, 

правилно. 

Тъй като на всички районни избирателни комисии бяха 

изпратени за обучение машини,  РИК – Ямбол, има такъв ресурс. 

Да, госпожо Йосифова – вземете отношение. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Аз мисля, че няма никакъв проблем да 

бъде направена такава демонстрация, така както е описано. Това е 

моето мнение. То е и в компетентността на РИК. Разполагат и с 

устройство за машинно гласуване.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И с демо версия. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Да, и с демо версия, точно така.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, за 

сведение. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Както прецените. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад в 

„Машинно гласуване“ имате ли? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, друго нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви 

много. 

Връщаме се към точка 1. Господин Димитров. 
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Точка 1. Регистрация на наблюдатели и застъпници и 

упълномощени представители на партии и коалиции извън страната. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, господин Председател. 

Предполагам, понеже не съм видял дневния ред, се касае за 

регистрация на Сдружение „Европейска асоциация за защита на 

човешките права – България“, за участие с наблюдатели в изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г. 

Заявлението е с вх. № 27 от 31 март 2021 г. Депозирано е от 

Румяна Христова Дечева, която е представляващ организацията. Към 

него има: пълномощно от Румяна Христова Дечева, на себе си го е 

издала; декларации по образец, Приложение № 31-НС, десет 

декларации на брой; списък с имената и единните граждански 

номера на изрично упълномощените от сдружението лица. 

Направихме разпечатка от Агенцията по вписванията –

Търговски регистър, и регистър на юридическите лица с нестопанска 

цел, откъдето е видно, че сдружението е определено за извършване 

на дейност в обществена полза. 

Централната избирателна комисия приема, че е спазено 

изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 

11 февруари 2021 г. на ЦИК. 

Получено е писмо от „Информационно обслужване“ АД за 

извършена проверка на лицата. Няма лица, които да са с 

несъответствие. Приложен е списъкът. 

Като взе предвид всички изискуеми документи и резултата от 

проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 

4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс, както и Решение № 2017-НС 

от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия реши: 

„Регистрира Сдружение „Европейска асоциация за защита на 

човешките права – България“, за участие с наблюдатели в изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г. като българска 

неправителствена организация.  

Регистрира като наблюдатели десет упълномощени 

представители на сдружение Европейска асоциация за защита на 
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човешките права – България. Следва списък. Регистрираните 

наблюдатели да бъдат вписани в публичния регистър и да им бъдат 

издадени удостоверения. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.“ 

Колеги, предлагам да ги регистрираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е с № 2377-НС. 

Имате ли друг доклад?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте, 

госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам: с вх. № НС-10-156 от 31 март 

2021 г. списък чрез упълномощеното лице на Партия „Възраждане 

на Отечеството“, списък на упълномощените представители на 

Партия „Възраждане на Отечеството“ при произвеждане на изборите 

за народни представители на 4 април 2021 г. за публикуване на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия. От 

извършената проверка се установява, че от трите лица едно има 

установени несъответствия, поради което предлагам да приемем 

протоколно решение за публикуване на списъка на упълномощените 

представители за двете лица, за които няма установени 

несъответствия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на протоколното решение за публикуване на 
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страницата на упълномощените представители. Процедура по 

гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия 

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

Друг доклад имате ли в тази точка? Не. 

По точка 3. Госпожо Йосифова. 

 

Точка 3. Обучение на РИК и СИК. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, продължаваме да получаваме информация 

от районните избирателни комисии – постъпи от Враца, от Ямбол, 

във връзка с проведените обучения на секционните избирателни 

комисии.  

Също така вчера постъпи информация от „Информационно 

обслужване“, вх. № НС-00-439, във връзка с проведените онлайн 

обучения по отделните дати, съответния РИК, брой участници. Ще 

Ви кажа, че обобщеният брой е общо 29 885 души – членове на 

секционни избирателни комисии, са обучени онлайн. Докладвам го 

за сведение. Нямам повече доклади по тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Минаваме към точка 4. Госпожо Стефанова. 

 

Точка 4. Доклад относно разяснителна кампания. 

Госпожо Стефанова, имате ли готовност? 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

публикуван проект за писмо до Министерството на външните 

работи, с което да укажем, че на интернет страницата на ЦИК е 

публикуван обучително видео за секционните избирателни комисии 

извън страната заедно с материала за попълване на протокола, който 

е извън страната – да бъдат разпространени чрез ДКП-тата и 

страницата на Министерството на външните работи тези обучения. 
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Както и на госпожа Ганчева видеото да бъде публикувано във 

Фейсбук страницата на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека първо 

изпратим писмото. 

Колеги, има ли друго предложение?  

Процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, да гласуваме протоколно решение за качване на 

страницата на Централната избирателна комисия във Фейсбук на 

клипа. 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия 

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

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Ще помоля в по-късната част на 

заседанието да ме включите по тази точка. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И аз благодаря. 

Колеги, по точка 6. Господин Николов. 

 

Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, на първо място, докладвам Ви ново 

предложение от Министерството на външните работи, вх. № НС-04-

01-236/3 от 1 април 2021 г., с което се предлагат промени във вече 

назначените състави на секционните избирателни комисии извън 

страната. 

На следващо място, докладвам Ви също така проект на 

решение, изготвен въз основа на това предложение, постъпило във 
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вчерашния ден. Прави се корекция в 49 секции. Предлага се и 

поправка на техническа грешка.  

Проектът на решение е в моя днешна папка. Трябва да кажа, 

че в проекта на решение се решава въпросът за секция № 110 в 

Оберамергау, за която докладвах вчера, както и на 29 март 2021 г., 

ако не ме лъже паметта – съставът се променя на 50% на секцията. 

Освен конкретното предложение на Министерството на външните 

работи, решението обхваща всъщност и предложение, вх. № НС-10-

135 от 1 април 2021 г., предложение, вх. № НС-10-130/6 от 1 април 

2021 г., и двете от Политическа партия „Движението за права и 

свободи“, за промени в съставите също така. Поправка на 

техническата грешка на Партия ВМРО, вх. № НС-10-168 от 1 април 

2021 г., съответно вх. № НС-23-160 от 31 март 2021 г.  

Проектът на решение е изготвен и аз го внасям с 

предложение да бъде подкрепен.  

Също така искам да кажа, че обхваща не само корекция на 

тези 49 секции по Решение № 2277-НС – основното, многократно 

поправяно след това. Това е корекцията, която се предлага. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам 

проектът на решение да бъде оттеглен за момент за по-късната част, 

за да се запозная. 

Други доклади имате ли в тази точка? Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател. 

Този проект на решение по Ваша инициатива разбрах, че 

остава за следобедното заседание, когато ще се акумулира с другите 

предложения. 

Сега докладвам четири писма, които предлагам да бъдат 

изпратени незабавно по компетентност на Министерството на 

външните работи. Те са следните: вх. № НС-23-166 от 1 април 

2021 г., което касае отвод, тоест оттегля се секретар, предложен от 

ГЕРБ в секцията в Льовен, Белгия. Предлагам да се изпрати по 

компетентност до Министерството на външните работи. 



 12 

На второ място, докладвам вх. № НС-169 от 1 април 2021 г., 

също в секцията в Льовен в Белгия проблеми. Също предлагам до 

Министерството на външните работи. 

На следващо място, вх. № НС-23-168 от 1 април 2021 г. Иска 

се от госпожа К. смяна на Н. К. – секретар на секцията в             

Локарно, с П. Ф., която е резервен член. Госпожа К.                          

приема да стане резервен член. Причината е непълно физическо 

оздравяване на вече назначената. 

И последно, вх. № НС-23-175 от 2 април 2021 г. Предлагам 

това писмо, което също сочи проблеми в секцията в Лутън да бъде 

четвърто писмо, препратено незабавно по компетентност на 

Министерството на външните работи.  

Това са предложенията за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението – да бъдат препратени на Министерството на 

външните работи за становище. Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева  и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Друг доклад имате ли? Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Входящ № НС-23-165 от 1 април 

2021 г. Иска се от нас да предоставим телефони за връзка на двама 

назначени членове – господин Х. и госпожа Б., които са 

представители на политическите партии в секция № 68 в Лондон, 

Уолтъмстоу, за която ще съберем допълнителна информация и ще 

изпратим същата на заявителя. Заявителят между другото – писмото 

е от Посолството на Република България в Лондон. 

Второ, техническа грешка е допусната в името на госпожа М. 

Д. Д. – както се каза, това ще бъде отразено,                                        

не само тази грешка, но и други, в решението, което предстои да се 

приеме тази вечер. 
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Входящ № НС-110-130/7 от 1 април 2021 г. от Политическа 

партия „Движението за права и свободи“. Тук има предложения за 

различни технически корекции във вече назначени 7 членове на 

секционните избирателни комисии извън страната, които, също 

както и предходното, ще бъдат отразени в следващото решение. 

Също така в тази точка, колеги, ако ми позволите, бих искал 

да докладвам писмо, вх. № НС-04-256 от 1 април 2021 г., с което по 

повод изпратената жалба на секция № 204, Леон, Испания. 

Министерството на външните работи също ни уведомява, че има 

такава жалба и при тях, дори ни я изпращат – тя е абсолютно 

идентична, и ни информира за подготвителния процес на 

българската общност по места. Българската общност е била 

уведомявана за изискванията, на които следва да отговарят 

кандидатите за членове. Господин Г. многократно заявяваше,             

че има дългогодишен опит.  

Между другото, държа да информирам Централната 

избирателна комисия, че с нашето Решение № 2368-НС от 31 март 

2021 г. сме решили проблема и са освободени по предложение на 

Министерството на външните работи заместник-председателя и 

секретаря на комисията. Не се установи дали се намират в 

роднински отношения, не се установява и от това писмо на 

Министерството на външните работи, но по повод тази жалба и във 

връзка с това финално писмо на Министерството на външните 

работи и нашето решение има решение на проблема в Леон, в секция 

№ 204, което е удовлетворително за всички. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Николов 

Имате ли друг доклад? Нямате на този етап. 

Минаваме към точка 1. Госпожо Солакова. 

Точка 1. Регистрация на наблюдатели, застъпници и 

упълномощени представители на партии и коалиции извън страната. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви една 

преписка на госпожа Бойкинова за регистрация на наблюдатели на 
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регистрирано в ЦИК Сдружение „Бъдеще за Северозападна 

България“ като организация за участие с наблюдатели в изборите.  

Към постъпилото заявление на 1 април 2021 г. е приложено 

пълномощно от представляващата сдружението И. Д.                            

Д. в полза на И. Ц. и пълномощно от И.                                                

Д. Д. за 16 упълномощени представители на сдружението, които да 

бъдат регистрирани като наблюдатели. Приложени са и 16 броя 

декларации от така упълномощените лица.  

Въз основа на извършената проверка на лицата от 

приложения към заявлението списък с 16 души се установява, че за 

едно лице има несъответствия и не може да бъде регистрирано като 

наблюдател. За всички останали лица са налице условията за 

регистрирани като наблюдатели, като упълномощени представители 

на Сдружение  „Бъдеще за Северозападна България“ и аз Ви 

предлагам решение за регистрацията им като такива. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на госпожа Солакова. Има ли други 

предложения? Не виждам. Моля, процедура по гласуване. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Госпожо Солакова, Решението е с № 2378-НС. 

Имате ли друг доклад в тази точка?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

колеги, минаваме към точка 5. Господин Баханов, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-09-31 от 

31 март 2021 г. – да изпратим едно писмо до Окръжен следствен 

отдел – Варна, жалба да изпратим, оригинал на една декларация на 
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едно лице от 26.03.2019 г., Италия, Милано. Отговаряме им, че с 

оригинала могат да се занимаят на място в Централната избирателна 

комисия, стандартното писмо. Предлагам да го гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, процедура по гласуване. (Реплики.) 

Колеги, процедура по прегласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Господин Баханов, имате ли друг доклад? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Входящ № НС-22-1457 от 1 април 

2021 г. – М. Й., на 30 години от Перник, карантиниран,                          

от 29-ти под карантина. Иска да гласува в неделя, затова на 30-ти е 

подал заявление до общината по електронната поща. Това е в 

Перник. Пише, че се обработва от служител на администрацията, от 

3 дни е така и не вярва някой да обърне внимание. Затова се е обадил 

на РИК – Перник, оттам „жената от другата страна на слушалката 

казва, че в неделя няма да гласувам, тъй като нито аз, нито други 

като мен, защото нямало желаещи да ходят по домовете и като цяло 

по места, в които са карантинирани хора. Обадих се в ЦИК, вдигна 

ми Милена Радославова – юрист, и каза да пусна писмо на този 

имейл и да чакам отговор. Реших да звънна и на председателя на 

ЦИК, но той не вдигна телефона. Като цяло молбата ми е една – 

искам да гласувам.“ 

Нормално е председателят да не вдига телефона, тъй като в 

този напрегнат момент – два-три дена преди изборите, сме в 

постоянни заседания. Така че физическата възможност не е… 

Предлагам да препратим това писмо на община Перник и на 

РИК – Перник, за действия по компетентност. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

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

процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 1 (Ивайло Ивков). 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И още едно. С вх. № НС-22-897 от 

1 април 2021 г. по имейла от М. Д.с посочено ЕГН и                          

адрес в Благоевград е изпратено искане на 18 март 2021 г. за 

становище с три ясно формулирани въпроса. Вместо да получи 

изрично отговор са докладвани за сведение на заседание на ЦИК и 

така са протоколирани. „В неформален разговор с член на ЦИК ми 

бе съобщено, че това вероятно означава отрицателен отговор.  

„Във връзка с това бих искал да получа изричен отговор на 

електронната поща за мотивите за недопускането ми в избирателна 

секция без маска. Посочете конкретното законово основание със 

съответните членове на нормативните актове. С уважение.“ 

Вчера на заседание колегата Николов докладва, тъй като 

почти всички ги оставихме за сведение – за гласуването без маска и 

кои членове нарушава. Вчера колегата Николов беше изготвил на 

един гражданин настоятелен отговор с посочени изрично 

нормативните актове и конкретните членове и алинеи. За да се 

успокои госпожата, която ни пита дали може да гласува и че желае 

да гласува без маска, предлагам да й изпратим отговора на колегата 

Николов. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

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

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 1 (Ивайло Ивков). 

Имате ли още доклади, господин Баханов? 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Нямам, благодаря. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо от 

В. М., вх. № НС-23-174 от 2 април 2021 г. В моя                                  

папка с днешна дата можете да видите съдържанието на писмото. 

Накратко. Господин М.        в качеството си на председател на 

секционна избирателна комисия е намерил грешки в две от 

решенията на РИК № 24. Сигнализирал е председателя на комисията 

и грешките са били отстранени. По телефона е уведомил за това 

председателя и секретаря на Централната избирателна комисия и с 

това писмо, което Ви докладвам, уведомява и членовете на 

комисията, поради което Ви го докладвам за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Друг доклад имате ли в тази точка? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: нямам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Само с едно специално ще Ви запозная от 

шестте, които мисля да докладвам.  

Входящ № НС-15-296 от РИК № 19 ни казват, че за Русе се 

касае за около 40 – 50 човека и предлагат от такива ПСИК за 

отделенията с карантинирани допълнително възнаграждение да 

гласуваме. 

Централната избирателна комисия не се е обединила до 

момента около този въпрос. Считам, че няма и да го направи в тези 

два дни. Така че мисля, че това нещо трябва да е за сведение. Още 

повече ние проведохме обучение и този въпрос е разискван с 

районните избирателни комисии. Писмото е от РИК № 19. Ако 

предложите друг отговор, ще го изготвя и ще го изпратя. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви. 

Колеги, имате ли други предложения Не виждам. 
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Друг доклад, господин Ивков? Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да. 

Входящ № НС-22-1465; № НС-22-165/1; № НС-22-1469 – 

всичките от 1 април 2021 г.; № НС-22-1456,  № НС-22-1471, в моя 

папка, пет записвания сигнали, писма и всякакви неща. Докладвам 

ги за сведение. Можете да ги видите в моята папка. Две са писма от 

господин В. В., който просто не е по настоящ адрес –                       

там, където е карантиниран, едното е от госпожа, където не са се 

набрали 10 души, и две са за прословутите маски от някаква 

организация „Национален сбор за съпротива „Св. Георги 

Победоносец“. Аз не считам, че трябва да ги успокоявам. За 

сведение ги докладвам на ЦИК. Всичките можете да ги видите в моя 

папка – пет преписки. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Ивков. 

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

сведение. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, писмото е с вх. № НС-22-463 от 1 април 

2021 г. Писмото е от Н. Д., който има желание да е член                    

на ПСИК за карантинирани. Там е казал, че е от София, предлагам 

да се изпрати на Столична община по компетентност. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението за изпращане по компетентност. Има 

ли други предложения? Не виждам. Моля, процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Господин Войнов, имате ли друг доклад?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

изборния анализатор – господин Надж ще ме извини го направих 

правен анализатор вчера, от ограничената Мисия за наблюдение на 

изборите на Службата за демократични институции и права на 

човека към ОССЕ. Той благодари за сътрудничеството досега. 

Обръща внимание, че на 5 април 2021 г. трябва да се публикуват 

предварителните заключения и за пълнота и коректност на данните, 

отразени в доклада, искат данни по възможност до 14,00 ч. на 

2 април 2021 г., петък: брой избиратели от окончателните списъци в 

страната, окончателният брой на избирателните секции в страната, 

но с информация колко от тях са открити в лечебни заведения, 

домове за стари хора, други специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги, места за задържане, както и брой 

на секциите в ковид отделенията, подвижни избирателни секции за 

хора с трайни увреждания и за избиратели, поставени под карантина. 

Втора група въпроси относно корекции в избирателните списъци, 

брой заявления за гласуване по настоящ адрес, заявления на хора с 

увреждания и гласуване под карантина и задължителна изолация.  

Колеги, докладвам Ви, че ние изпратихме по компетентност 

предишното писмо на господин Надж и голяма част от кметовете и 

от Министерството на правосъдието, доколкото си спомням, а днес е 

постъпило писмо и от ГД „ГРАО“ сме получили и една част от тези 

данни – някои са изпратени с копие до него, тях няма да 

препращаме. 

На този етап Ви предлагам от групата въпроси, за които 

имаме данни в ЦИК, по първата група въпроси – окончателен брой 

секции и окончателен брой избиратели, да му изпратим информация, 

както и за броя на секциите извън страната. Така, ако успеем да се 

снабдим с информация по отношение на откритите секции в 
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лечебните заведения, социални домове, ковид отделения и така 

нататък, да изпратим и тази информация. Ако не, изпращаме общия 

брой на секциите в страната с уточнението, че в тази част е поискана 

информация от кметовете на общини. Това Ви докладвам. И за 

настоящия адрес имаме данни от ГД „ГРАО“ – да препратим копие 

от писмото на ГД „ГРАО“, 93 хиляди и нещо са по настоящ адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване изпращането 

на писмо с приложената информация, с която в ЦИК са постили 

данните. 

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

Колегата Николов – точка 6. 

 

Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, три въпроса докладвам. На първо място, 

четвърта партия заявява технически грешки в имената или в ЕГН-

тата на предложените от нея и назначени вече членове на секционни 

избирателни комисии – вх. № НС-11-36/3 от 2 април 2021 г. 

коалиция „БСП за България“ представя корекции в този смисъл на 

назначени в девет секции представители. Това е за съобразяване при 

последващо решение. 

Второ, партия „Воля“ с вх. № НС-10-127/2 от 1 април 2021 г. 

заявява замяна на свои членове в две секции в Белгия и в Германия. 

Трето, отново сме получили жалба, вх. № НС-23-124 от 

2 април 2021 г. относно състава на секция № 27 в Буенос Айрес, като 

се казва, че назначените трима представители – поименно са 

посочени, са български граждани, но не владеят достатъчно добре 

български език. Оставям тази жалба за сведение. Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад 

имате ли? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

минаваме към точка 7.  

Колега Войнов, ще докладвате ли? 

 

Точка 7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви жалба, 

вх. № НС-11-60 от 1 април 2021 г. Жалбата е от „Патриотична 

коалиция – Воля и НФСБ“ до Административен съд – София-град, 

срещу протоколно решение на ЦИК от 31 март 2021 г., обективирано 

в писмо, изх. № НС-22-1430 от 31 март 2021 г.  

Ще припомня, че „Воля“ и НФСБ искаха от Централната 

избирателна комисия да даде задължителни указания да се 

преброяват контролните разписки от машинното гласуване, 

включително гласовете за всяка кандидатска листа и преференциите 

за всеки кандидат. Информирам Ви, че жалбата е окомплектована и 

е изпратена в АССГ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте – 

окомплектована е.  

Имате ли друг доклад? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз ще помоля – имам сигнал от СЕМ 

за следобедно заседание да го докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Колега Йосифова? 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Да, аз имам жалба, вх. № НС-20-125 от 

1 април 2021 г., също препратена от Съвета за електронни медии. Тя 

е от двама кандидати за народни представители срещу друг кандидат 

за народен представител във връзка с негови твърдения относно 
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извършени геодезически измервания за деформация на Аспаруховия 

мост, извършено сеизмично обследване на моста и констативни 

протоколи, които искат от лицето, което е заявило за проблемите със 

сеизмичната устойчивост на Аспаруховия мост.  

В самата жалба пише, че се иска тя да бъде препратена до 

РИК, така че предлагам да бъде препратена до РИК – Варна. 

Колеги, предлагам да оставим без разглеждане посочената 

жалба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

предлагам да приемем протоколно решение, с което не установяваме 

нарушение. Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против – 1 

(Ерхан Чаушев). 

Заповядайте, госпожо Стойчев. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпил с 

вх. № НС-23-171 от 1 април 2021 г. сигнал от Владимир Павлов – 

изпълнителен директор на „Джей Си Деко Имидж“ АД. Това е 

дружеството, което е собственик и оператор на елементи за външна 

реклама  – билбордове, на територията на Столичната община. В 

сигнала се сочи, че при рутинна проверка на 1 април 2021 г. е 

установено, че на някои от билбордовете, разположени на 

бул. „Черни връх“, бул. „България“, бул. Христо и Евлоги 

Георгиеви“ и бул. „Пенчо Славейков“ върху номерата на 

бюлетините на политическите партии върху рекламните постери са 

залепени правоъгълни стикери с номера и логото на Политическа 

партия „Българско национално обединение“. 

Ние вчера разгледахме жалба от коалиция „Изправи се! 

Мутри вън!“ и я препратихме по компетентност на РИК № 23 в 

София. Самият сигнал също е изпратен до РИК № 23. Централната 

избирателна комисия е в копие, затова го докладвам за сведение.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

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

няма смисъл да го гласуваме.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-22-1452 от 1 април 

2021 г., озаглавено като жалба, госпожа Е. Д. обяснява,                      

че е получила отказ да бъде включена в списък за гласуване с 

подвижна избирателна кутия за карантинирани, тъй като е подала 

заявлението си след установен положителен тест след изтичане на 

срока за подаване на заявление по настоящ адрес, а именно 20 март, 

поради което не е включена в списъка. Тя го е озаглавила „жалба“, 

но това е просто информация за случилото се и Централната 

избирателна комисия няма как да се произнесе. Карантинирана е и е 

на място, различно от постоянния й адрес. 

Предлагам да остане за сведение на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Казва следното: „Получих отказ на 

молбата си от заместник-кмета на община „Триадица“ с 

аргументация, че не съм подала молба с желание за гласуване по 

настоящ адрес, а не постоянен до 20 март.“ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, господин 

Председател. 

Колеги, под същия номер с индекс 1 Е. Д. ни                         

изпраща и като приложение комуникацията си с община 

„Триадица“. Докладвам Ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Жалба с вх. № НС-22-1462 от 1 април 

2021 г. от госпожа И. М., която ни казва – обадили й са се 

представители на „БСП за България“, които са я попитали дали е 

давала съгласие да бъде регистрирана като член на комисия в СИК 
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№ 009 в община Вълчи дол, област Варна от коалиция „Обединени 

патриоти“. Тя казва, че никога не е давала такова съгласие.  

„Живея на територията на община Каолиново и дадох лично 

съгласие да стана член на СИК в община Каолиново, област Шумен 

от квотата на „БСП за България“ още на 22 февруари.“ И е 

регистрирана в РИК № 30 – Шумен. „Желая да бъда заличена от 

състава на СИК № 009 – Вълчи дол“, като казва, че никога не е 

ходила в този град и няма физическа възможност да присъства в 

посочената СИК. Моли за нашите действия, тъй като не може да се 

свърже с представителите, които са я регистрирали от посочената 

коалиция, но на представителите от коалиция „Обединени патриоти“ 

да се потърси наказателна отговорност за използване на лични данни 

без съгласие на лицето. 

Тази жалба е адресирана до нас, но и до РИК – Варна. Аз 

предлагам да я насочим по компетентност на РИК – Варна, да вземат 

отношение, тъй като Вълчи дол е във Варненски многомандатен 

избирателен район. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друго 

предложение? Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, с вх. № НС-22-1461 от 1 април 

2021 г. жалба от С. Т., който казва, че всички поставени                        

под карантина след 17,30 ч. на 31 март 2021 г. ще им бъде отнето 

правото на глас – това ще компрометира изборния процес в 

парламентарните избори, да вземем спешни мерки. Докладвам Ви го 

за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, друго 

предложение има ли? Няма.  
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Друг доклад имате ли в тази точка? В следобедната част ще 

бъдат разгледани и останалите сигнали, които постъпват в 

Централната избирателна комисия.  

Колеги, да гласуваме включването на нова точка в 

дневния ред на заседанието, а именно – Промени в съставите на 

РИК, това да е точка 1а с докладчик за момента колегата Йосифова. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Госпожо Йосифова, заповядайте. 

 

Точка 1а. Промени в съставите на РИК. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, във връзка с постъпило предложение, 

вх. № НС-15-303 от 2 април 2021 г. от Георги Петров – 

упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти“ за 

промени в състава на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, 

като се предлага на мястото на Силвия Йорданова Петрова – 

досегашен заместник-председател на РИК – Кюстендилски, да бъде 

назначена за заместник-председател Г. А. Г. 

Имаме заявление от Силвия Йорданова Петрова за 

освобождаването й като заместник-председател на РИК поради 

лични причини, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс; 

копие от дипломата и удостоверение на Гергана Георгиева и 

пълномощно в полза на Георги Петров.  

Така че предвид изложеното предлагам да освободим като 

заместник-председател в РИК – Кюстендил, да анулираме 

издаденото й удостоверение и да назначим за заместник-председател 

на РИК – Кюстендил, Гергана Ангелова Георгиева, със съответното 

ЕГН. На назначения заместник-председател да се издаде 
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удостоверение. Това решение подлежи на обжалване пред 

Върховния административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 2379-НС. 

Колегата Ивков в точка 7.  

 

Точка 7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, получили сме сигнал за 

неуместна публикация от страна на „Нетуоркс – България“ във 

връзка с предстоящите парламентарни избори, вх. № НС-23-176, 

който можете да видите в моята папка от днес, изходящ е от                    

Х. Б. – старши директор в „Правна и регулаторна                            

политика“ на „А1 – България“. Виждате го.  С две думи – изказва се 

негодувание, че в „своя пост от днес – 01.04.2021 г., дружеството 

Нетуоркс – България“ ЕООД е посочило, че правителството и ЦИК 

са одобрили тяхно искане за ексклузивни права за интернет 

гласуване за предстоящите парламентарни избори, които ще се 

проведат на 04.04.2021 г., тази неделя.“  

По-нататък казват, че подобно изявление е недопустимо. 

Става въпрос за обществен интерес и така нататък.  

Очевидно има неверни данни от една компания, които обаче 

не са оторизирани от Централната избирателна комисия, която не 

следва да опровергава два дни преди изборите всичко, което се пише 

– лъжливи твърдения във Фейсбук. Така че приемаме сигнала за 

сведение. Аз Ви предлагам това да приемем на този етап – този 

сигнал за сведение, само защото публикацията е във Facebook.com 

не е официална такава, тоест нямаме медиен доставчик. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението – на този етап да остане за сведение.  

Има ли друго предложение? Колега Ивков, остава за сведение. 

Друг доклад имате ли? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият е вх. № РД-20-122 от 1 април 

2021 г. – сигнал от СЕМ, с което ни препращат писмо на коалицията 

„Изправи се! Мутри вън!“ С две думи касае се за следното. Пуснали 

са някакъв клип, който БНТ трябва да излъчи по принцип. Отказали 

са им БНТ. Не дават дискове – нито СЕМ, нито те, въпреки че пише, 

че ги дават. С писмото са им отказали да ги излъчат, тъй като не е 

представена информация за уреждане на правата за използване на 

клип кадри и не може предизборната агитация да насочим към друг. 

Те твърдят, че нито министър-председателят е предоставял права за 

използване на кадри от българските магистрали, нито ВМРО са 

получили право да снимат възрожденски къщи, че им се препречва 

пътя, че в клипа не казват нито един кандидат и че е нормално 

опонентите да казват силните си черти и слабите на другите.  

Проблемът е, че отново ни сочат един адрес във Фейсбук, 

където да го видя. Нито СЕМ, нито коалицията прилагат диск или 

линк, извън Фейсбук, на който да изгледам материала. Имам 

варианта да се опитам да го намеря.  

Другият вариант, който Ви предлагам сега, с оглед 

отношенията между коалицията и Българската национална 

телевизия, е да оставим без разглеждане, поради липса на данни за 

извършено нарушение.  

Предлагам с протоколно решение да оставим този сигнал без 

разглеждане поради липса на достатъчно данни за извършено 

нарушение на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав  
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Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Други доклади имате ли? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, господин Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, с това прекъсваме сутрешната част от 

заседание на Централната избирателна комисия и с оглед 

подготовката на преписките насрочвам следобедната част в 14,00 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия в следобедната му част. 

 

Преминаваме към точка пета: Доклади по административни 

преписки. Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

писмата от изборния анализатор – господин Марсел Надж, 

предлагам ви да изпратим с едно придружително писмо всички 

отговори от кметове на общини, които сме получили, адресирани 

само до Централната избирателна комисия. Тези, които са били 

адресирани до него, няма нужда ние да ги препращаме. 

Моля, вижте писмото във вътрешната мрежа и да ги изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване изпращането на копие от 

получените писма. 

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

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

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

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, обадиха ми се и по телефона. 

Наистина не сме публикували оперативния план в секция „Избори за 

Народно събрание“. Предлагам да гласуваме с протоколно решение 

публикуването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване протоколно решение за публикуване на 

оперативния план. 

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

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

Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме копие от 

заповед на главния секретар на Народното събрание с вх. № НС-2-50 

от 1 април 2021 г. Докладвам ви го за запознаване, доколкото касае и 

достъпа до сградата на сътрудниците, които ще подпомагат работата 

на Централната избирателна комисия. Копие от заповедта ще остане 

и в залата. Моля да се запознаете. 

Докладвам ви писмо само за сведение – от администрацията на 

Министерския съвет са изпратили писмо с указание относно 

изпълнението на оперативния план, приет от Централната 

избирателна комисия, до областните управители, като обръщат 

внимание на изпълнението на техните задължения по съответните 

точки за спазването на определените с плана часове. 

Докладвам ви приемо-предавателни протоколи с № № НС-04-

63 и НС-04-63/1 втори приемо-предавателен протокол от 01.04.202 г. 

и от 02.04.2021 г. Това са приемо-предавателните протоколи в 

изпълнение на протоколно решение на Централната избирателна 

комисия – двама служители от администрацията на Централната 

избирателна комисия приеха от името на ЦИК предвидените за 

машините дезинфектанти, почистващи материали. Броят, който сме 
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приели, е съгласно писмото на заместник-министъра на 

здравеопазването.  

Колеги, сключен е първо, двустранен приемо-предавателен 

протокол между Министерството на здравеопазването и 

Централната избирателна комисия и един тристранен протокол 

между Министерството на здравеопазването за предоставянето на 

Централната избирателна комисия и от наша страна за 

предоставянето чрез „Сиела Норма“ АД на секционните 

избирателни комисии описаните дезинфектанти и опаковки памук. 

Докладвам ви ги за одобрение и създаване на преписка на този 

етап при директор на дирекция „Администрация“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, броят е 9500 и за двата вида, 

получени от Централната избирателна комисия и толкова броя, 

предадени на „Сиела Норма“ АД. С това одобрение на подписването 

одобрихме и съответния брой материали. 

Докладвам ви за сведение: от областна администрация –

Шумен, са изпратили писмо до председателя на Районната 

избирателна комисия и до главния секретар с копие до Централната 

избирателна комисия и до госпожа Мариана Николова относно 

мерки и дейности, предвидени в изпълнение на указанията на 

Министерството на здравеопазването, така наречения здравен 

протокол. Доколко общините са уведомени за изпълнението, дали са 

проведени разговори с директорите на училища и детски градини 

относно набирането на допълнителен технически персонал за 

секционните избирателни комисии и данни за подадените заявления 
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за ПСИК, за карантинирани и подадени членове за тях от 

политически партии, все неща, които Районната избирателна 

комисия би трябвало да изиска, а не да отговаря на зададени въпроси 

от страна на областния управител. Така или иначе до нас е за 

сведение и за сведение ви докладвам това писмо. 

Колеги, получили сме копие от заповед на кмета на Община – 

Иваново, за определяне на помещение за съхранение на изборните 

книжа от избори за народни представители на 4 април 2021 г., 

включително за определяне на комисия по чл. 287, ал. 7 от Изборния 

кодекс и възлагане на съответните задачи. 

Докладвам ви за сведение графика, който сме получили от 

дирекция „Управление на собствеността“, включително от днес – 

виждате, че те подпомагат дейността ни, особено днес се налага да 

има график и за 24-часово дежурство – НС-02-52 от 01.04.2021 г. Да 

се предостави за сведение на директора на дирекция 

„Администрация“ на Централната избирателна комисия с оглед на 

досиетата по изпълнението на гражданските договори. 

Колеги, докладвам ви също за сведение: получили сме 

информация от секретаря на Община Сухиндол и с приложени копия 

от заповеди за определяне на помещението за съхранение на 

книжата, както и за назначаване на комисията за приемане на 

документите след изборите от секционните избирателни комисии в 

общината и съответно задачите на тази комисия по чл. 287. 

Получили сме информация от област Разград за броя на 

избирателните секции, включително тук са подали над 

300 избиратели. Докладвам ви тази информация само за сведение, 

доколкото не сме я поискали. Тук се съдържа информация за 

гласуване с карантинирани и поставени под изолация – към 

преписката относно данните, които имаме от различни институции 

във връзка с броя на секциите. 

Също за сведение ви докладвам писмо от Община Разлог. Тук 

имаме данни, които ние вече предоставихме на изборния анализатор 

– НС-06-124 от 01.04.2021 г.  
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Докладвам ви писмо от Софийска област от 01.04.2021 г. 

относно нашето писмо до тях с искане на отговор с броя на 

техническите сътрудници по т. 8 от Решение № 1991, както и 

становище дали да бъдат включени в т. 10. 

Колеги, моля да се запознаете с писмо с вх. № НС-00-423/1 от 

01.04.2021 г. От „Информационно обслужване“ АД сме получили 

писмо с искане за изразяване на становище относно достъпа и 

уточняване на реда за достъпа до Централната избирателна комисия 

с оглед и на голямата динамика в списъците на експертите, които са 

към изчислителния пункт на „Информационно обслужване“ АД към 

Централната избирателна комисия. Знаете, че вчера изпратихме 

образци на баджовете на пропуските на тези представители на 

„Информационно обслужване“ АД и до Народното събрание, за да 

се предоставят на пропускателните пунктове за контрол на достъпа. 

Баджовете се изготвят от „Информационно обслужване“, 

предоставят се на Централната избирателна комисия. Всичките 

пропуски се подпечатваха до този момент. Предложението е 

подпечатване да има само на тези пропуски, които имат достъп до 

Централната избирателна комисия – това са червените пропуски. 

Всички останали няма да имат достъп до Централната избирателна 

комисия и ще минават през пропуска чрез легитимиране с документ 

за самоличност – лична карта, и проверка в списъка, който ще бъде 

предоставен от Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви да одобрим този ред за достъп до 

представителите на „Информационно обслужване“, които ще 

обезпечат работата на изчислителния пункт към Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по одобряване с протоколно решение на 

процедурата за достъп. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 
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Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, връщаме се към точка първа: Регистрация на 

наблюдатели, застъпници и упълномощени представители на партии 

и коалиции извън страната. Госпожо Иванова, заповядайте. 

 

Точка 1. Регистрация на наблюдатели, застъпници и 

упълномощени представители на партии и коалиции извън страната. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-11-44/2 от 

01.04.2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпил за 

публикуване на интернет страницата на ЦИК списък № 3 на 

упълномощените представители на Коалиция „Демократична 

България – Обединение“, съдържащ имената на 27 упълномощени 

представители на партията. От извършената проверка се установява 

несъответствие по отношение на едно лице, което несъответствие се 

изразява в това, че това лице два пъти е вписано в същия списък, 

поради което ви предлагам Централната избирателна комисия с 

протоколно решение да приеме на нашата интернет страница да 

бъдат публикувани 26 упълномощени представители на посочената 

коалиция за извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Таня Йосифова); против – няма. 

Друг доклад имате ли в тази точка? Нямате. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, във връзка с докладваното от мен сутринта 

– вх. № НС-1-169 от 01.04.2021 г., както и вх. № НС-00-344 относно 
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списък № 1 за публикуване на упълномощени представители на ПП 

„Има такъв народ“. От направената повторна проверка се оказа, че за 

още едно лице има несъответствие, като за същото е отразено с ЕГН 

и това, че лицето е регистрирано като член на секционна 

избирателна комисия. Допълвам доклада от сутрешното заседание. 

Предлагам да гласуваме протоколно решение, с което 

въпросното лице, както е описано – ЕГН, трите имена и на 

съответното основание, да бъде заличено от списъка за публикуване 

на упълномощените представители от ПП „Има такъв народ“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване лицето да бъде заличено от 

публикувания списък поради несъответствие. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

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

Имате ли друг доклад в тази точка? Нямате. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект на решение относно регистрация на наблюдатели от 

Сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за 

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

Подали са заявление за 136 лица представители на сдружението. 

При извършената проверка се окачва, че 12 лица са установени 

несъответствия, поради което ви предлагаме да регистрираме 

124 упълномощени представители на това сдружение. Заявени са за 

страната като наблюдатели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева и 

Таня Йосифова); против – няма. 

Решението е № 2380-НС. 

Друг доклад имате ли? Нямате друг доклад в тази точка. 

Преминаваме към точка втора: Доклад относно машинно 

гласуване. Госпожо Йосифова, заповядайте. 

 

Точка 2. Машинно гласуване. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка може да 

видите писма от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-6-210 и ЦИК-

06-6-211. 

Господин председател, нека да бъдат качени писмата и ще ги 

докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Димитров, заповядайте в точка пета: Доклади относно 

административни преписки. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нека да изчета искането – НС-20-

119 от 01.04.2021 г. От БНТ желаят да заснемат товареното на 

камионите и потеглянето им – става въпрос за машините. Ако 

нямаме съгласие, няма да го снимат. Обръщам внимание, че ако те 

поискат, ще поискат и другите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Мисля, че 

камионите са натоварени и не знам дали в определена степен вече 

няма готовност. Това е във връзка с логистичния и транспортен 

план, като тези дейности би трябвало да са в процес. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Дирекция „Пресцентър“ на 

Министерството на външните работи ни пита: има ли възможност да 

се правят видеозаснемане и излъчване онлайн на преброяването на 

бюлетините – става въпрос за чужбина? Ще отговоря: Не. Аз не 

знаех, но е добре и вие да го чуете, това е господин Блъсков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложения отговор, а именно, че не може да бъде осъществявано 

онлайн излъчване и видеозаснемане. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нали направи предложение да го 

изтеглиш?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, оставяме го за по-късно.  

От Би Ти Ви са поискали разрешение за достъп до 

помещенията на Централната избирателна комисия на инженера Г. 

К., за да инсталира заедно с представител на                                    

Виваком оптичен кабел или друга техника за целта на преките 

предавания на Би Ти Ви.  

Общественият съвет е отправил не много дълго обръщение 

към агенциите, които са регистрирани, да не злоупотребяват и да 

спазват деня за размисъл, който ще приключи в 20,00 ч. Подписано е 

от Стефан Манов, заместник-председател. Докладвам го за сведение. 

Да не публикуват междинни резултати от exit poll-ове. 

Адресирано е до „Сова 5“, „Алфа Рисърчс“, „Галъп“, „Тренд“ и 

„Маркет линкс“, до Българската социологическа асоциация и 

доставчиците ѝ. Ние имаме копие. Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега, 

Йосифова, заповядайте в точката „Доклади относно машинното 

гласуване“. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, моля да се запознаете с две 

писма: с вх. № ЦИК-06-6-210 и ЦИК № 06-6-211 от „Сиела Норма“ 

АД във връзка с изпълненията им по договора. Те са предали като 

приложение един диск, съдържащ конфигурационните файлове от 

всички специализирани устройства за машинно гласуване и 31 броя 

USB носители във връзка с всяка една районна избирателна 

комисия, които са определени за провеждане на машинно гласуване. 

Наред с това се съдържа и приемо-предавателен протокол по 

два екземпляра, който е подписан от изпълнителя. Предлагам да се 

подпише приемо-предавателният протокол и да се предадат 

посочените 31 броя флашки и компакт диск на „Информационно 

обслужване“ АД за проверка. 

Колеги, една корекция – предлагам дискът да се предаде на 

нашия консултант за проверка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, давам 

15 минути почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, връщаме се към точка първа: Регистрация на наблюдатели, 

застъпници и упълномощени представители на партии и коалиции 

извън страната. Колега Арнаудов, заповядайте. 

 

Точка 1. Регистрация на наблюдатели, застъпници и 

упълномощени представители на партии и коалиции извън страната. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, постъпило е 

заявление с вх. № 6 от 1 април 2021 г. от Сдружение „Гражданска 

инициатива за свободни и демократични избори“, подписано от 

представляващия го Михаил Мирчев чрез Надежда Гологанова, 

регистрирани с Решене № 2188-НС от 09.03.2021 г. на ЦИК – 

българска неправителствена организация, за участие в изборите за 

народни представители.  

Приложени са двете пълномощни, както и пълномощно в 

полза на 19 лица, упълномощени представители на сдружението 

„Гражданска инициатива за свободни демократични избори“, списък 

с имената и ЕГН-та на упълномощените лица за наблюдатели в 

изборите за народни представители, представен на хартиен носител 

и в електронен вид excel-формат; декларация по образец; 

Приложение № 31-НС 19 броя.  

На 1 април 2021 г. в Централната избирателна комисия е 

получено по електронната поща писмо от „Информационно 

обслужване“ АД за извършена проверка. Проверката на лицата 

установява, че към датата на регистрацията от 19 само 17 лица 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2017-

НС на Централната избирателна комисия. За две от лицата са 

установени несъответствия. При това положение и на посочените 
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правни основания Централната избирателна комисия регистрира 

като наблюдатели 17 упълномощени представители на Сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични  избори“, 

както следва: изброени са от № 1 до № 17 лицата с три имена и ЕГН; 

регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за 

публикуване; на регистрираните наблюдатели да се издаде 

удостоверение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. Това решение е качено в моя 

папка за днешното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

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

против – няма. 

Решението е № 2381-НС. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-10-173 от 02.04.2021 г. е 

постъпил списък под № 1 на упълномощените представители на ПП 

„Възраждане“. Списъкът е във връзка с публикуването му на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия.  

С вх. № НС-00-448 от 2 април 2021 г. е дошла и 

предварителната проверка на упълномощените представители на 

ПП „Възраждане“, от което е видно, че списъкът е съставен от 

40 нови лица, от които за 30 лица няма установени несъответствия, 

за 11 лица са установени несъответствия. В тази връзка ви моля да 

вземем протоколно решение, с което да публикуваме на интернет 

страницата упълномощените представители на ПП „Възраждане“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване протоколното решение за 

публикуване на страницата на Централната избирателна комисия на 

упълномощените представители. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева);против – няма. 

Колеги, минаваме към точка четвърта: Доклад относно 

разяснителна кампания. Госпожо Стефанова, заповядайте. 

 

Точка 4. Доклад относно разяснителна кампания. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка от вчерашното заседание е публикуван коригираният клип за 

страната, предназначен за обучение на секционните избирателни 

комисии в страната. Моля да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 2 (Александър Андреев и 

Паскал Бояджийски.) 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, постъпил е сигнал от Съвета за електронни 

медии с вх. № НС-20-121 от 01.04.2021 г. Сигналът съдържа 

твърдение за нарушение на чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс за 

разпространение на данни от социологическо проучване на Агенция 

„Афис“ в програма „Радио фокус“. Според сигнала това 
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разпространение се е извършило на 1 април 2021 г. от 09,12 ч. Към 

сигнала е приложен диск на запис с откъс от съответната програма. 

Във връзка с този сигнал прослушах аудио файла, който ни е 

изпратен. Може да го намерите във вчерашна моя папка. Фактите 

сочат следното: целият файл е около 15 мин. И наистина между 12-

та и 13-та минута, или както е посочено в самия сигнал, на 

11,45 мин. до 13 минута радиоводещата във вчерашния ден 

споменава, че започва предизборната кампания и споменава данни 

от социологическо изследване на посочената агенция. Конкретното  

споменаване е за около 30 секунди – споменати са цифрите, които са 

според социологическото проучване за седем конкретни партии и 

коалиции. Все пак наистина не се сочи кой е финансовият източник 

на проучването, не се сочи и кой го е поръчал. Тук трябва да 

отбележим следното. 

Първо, става дума за едно първо твърдение за нарушение. От 

друга страна, според Съвета за електронни медии, то е извършено в 

9,12 ч., а всъщност е извършено около 10,12 ч.  

На трето място, става дума за едно излъчване, направено в 

аудио среда, както вече казах, с едно изключително краткотрайно 

времетраене на съответните данни от социологически проучвания. 

Тъй като, както вече казах, това се е случило за първи път, а проучих 

внимателно и съдебната практика, няма произнасяне по материално-

правен въпрос във връзка с чл. 205, но предвид факта, че става дума 

за първо твърдение за нарушение, бих предложил, съгласно 

практиката, която се наложи по някой от казусите на Централната 

избирателна комисия, да изпратим предупредително писмо, бих 

казал, предупреждение до съответния доставчик на медийните 

услуги, което да бъде със следното съдържание: Във връзка с 

постъпили сигнали в Централната избирателна комисия Ви  

уведомяваме, че съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс всяко  

огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение на 

социологически проучвания по повод изборите до изборния ден, 

трябва да съдържа информация за възложителя, извършилата 
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изследването и проучването организация и източниците на 

финансиране. При нарушение на чл. 205, ал. 1 се налагат санкциите  

по чл. 475, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Не на последно място, ние се намираме в края на 

предизборната кампания и не сме имали досега сигнали по 

отношение на този доставчик на медийни услуги. Ето защо аз 

предлагам по този казус да постъпим с това предупредително  

писмо. Трябва да кажа, че има възможност, която е заложена в 

бъдещото право по Закона за административните нарушения и 

наказания, и предстои да влезе през месец декември в сила. Това е 

моето предложение по този казус.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата. 

Ако няма изказвания, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 1 (Паскал Бояджийски). 

Имате ли друг доклад? 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам 

постъпил сигнал от М. И. с вх. № НС-22-149 от 02.04.2021 г. 

Сигналът е до Централната избирателна комисия и до Районната 

избирателна комисия – Русе. Сигналоподателят сочи, майка му –          

Т. М.                             , е била лишена от правото да упражни гласа 

си, тъй като е отказано да се приеме подаденото в срок заявление за 

гласуване с подвижна избирателна кутия на лица с увреждания. Тъй 

като сигналът е изпратен до РИК, го докладвам за сведение на 

Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

ли друг доклад, госпожо Стойчева? Нямате. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви две 

решения на Върховния административен съд. Едното е образувано 

по жалба, подадена от коалиция „Изправи се! Мутри вън! С 

решението се отхвърля жалбата, като мотивите на Върховния 

административен съд са, че всъщност Решение № 2275-НС на 

Централната избирателна комисия, което определя числения състав 

на СИК извън страната, както и поименния, не е предмет на 

оспорването, а с оспорваните решения всъщност се правят 

изменения и допълнения и технически грешки, което не е предмет на 

оспорване. 

Второто решение е с аналогични мотиви – дело № 3627, 

госпожа М., обжалва решение по отношение състава на СИК                    

Квебек, Канада. Тук мотивите на съда са същите, че с влязло в сила 

предходно решение на Централната избирателна комисия е 

определен тричленният състав на тази комисия. С тези мотиви 

жалбата се отхвърля. 

Докладвам ви сигнал от СЕМ, с който ни пращат диск от 

програма ТВ с част от предаване. В сигнала се твърди, че 

доставчикът на медийните услуги е излъчил социологическо 

проучване без информация по чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс, а 

именно няма информация за възложителя на проучването и 

източниците на финансирането му. Запознах се. Това е предаването 

„Денят“ с В. Д. Всъщност той обявява, че има                             

публикувано социологическо изследване в „Дневник“ и публикува 

кадър от графиката, след което има коментар на това изследване. С 

оглед практиката ни по предходния казус на господин Николов,  

също предлагам писмо до доставчика на медийни услуги да спазват 

разпоредбите на чл. 205, ал. 1 и да обявяват източниците на 

финансирането и публикуването – кой е възложителят, и 

източниците на финансиране на социологическото проучване. Това е 

моето предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Господин Арнаудов. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, тъй като имам абсолютно 

сходен сигнал, по който съм написал проект на решение за 

установяване на нарушение, предлагам да обсъдим и да си 

уеднаквим практиката по този въпрос. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

други предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване предложението на 

докладчика. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

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

1 (Бойчо Арнаудов). 

Господин Арнаудов има думата. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, имам идентичен сигнал, 

постъпил от Съвета за електронни медии. Намира се в моя папка в 

днешното заседание с вх. № НС-20-123. Става въпрос, че в 

Българска свободна телевизия (БСТВ), са разпространени данни от 

социологическо проучване на Института „Рего“. Приложен ни е 

материалът: от 18,36 ч. до 18, 38 ч. Запознах се с него, изгледах го и 

наистина никъде не е обявено кой е поръчал това проучване и как е 

било финансирано, което според мен е нарушение на чл. 205, ал. 1. 

Освен това, мисля, че има и нарушение на чл. 205, ал. 2, където 

изрично се казва, че в аудио и аудио-визуалните материали тази 

информация трябва да се съдържа в началото и в края на всяко 

такова проучване. В тази връзка съм подготвил проект на решение, 

което се намира в моя папка – Решение № 4928. Моля ви да се 

запознаете с него и да го гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Давам 

думата за изказвания. Ако няма изказвания, процедура по гласуване 

предложението на докладчика. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 5 (Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова); 

против – 11 (Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева). 

Решението е № 2382-НС. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Постъпил е сигнал от госпожа А.                  

П. с вх. № НС-22-1455, която казва, че е карантинирана на                 

29 март 2021 г. от РЗИ с двама членове от семейството ѝ.  

На 31 март 2021 г. са подали заявление за гласуване с 

подвижна урна. Заявлението е подадено преди 15,00 ч. Другите 

членове от семейството са получили потвърждение с конкретни 

насоки, а тя не е получила такова нещо. Обърнала се е към Столична 

община, където ѝ дали телефон, на който никой не отговаря. Сега се 

обръща към Централната избирателна комисия.  

Приложила ни е заявлението, което обаче не е подписано и 

второ, ЕГН-то на госпожата е непълно. Може би затова не е 

получила никакво потвърждение. Към този момент не виждам какво 

може да се направи освен да ви го докладвам за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Друг 

доклад имате ли, господин Арнаудов? Нямате. 

Давам думата на господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка има 

преписка по жалби от П. С. срещу поредица от решения,                       

като по същество се твърди, че тези решения са незаконосъобразни, 

тъй като предложенията за замяна на резервни членове и членове на 

секционни избирателни комисии, както ги виждате, било изписано 

„Коалиция ГЕРБ – СДС“. Това е мотивът и това е противоречи на 

наше Решение № 2062, най-вече защото Коалиция „ГЕРБ – СДС“, не 

била парламентарно представена. Виждате мотивите на решението. 

В крайна сметка те са и синхронни с онова, което докладва и 

госпожа Бойкинова, че техническите грешки и изписвания общо 
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взето нямат отношение по валидността на решенията. Предлагам да 

гласуваме този проект. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата за изказвания. 

Ако няма, процедура по гласуване предложението на 

докладчика. 

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

Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Таня Йосифова); против – 4 

(Емил Войнов, Ивайло Ивков, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева) 

Решението е № 2383-НС. 

Има ли други колеги по тази точка? 

Връщаме се към точка „Машинно гласуване“. Във връзка с 

докладваното преди почивката моля да се запознаете с проектите на 

приемо-предавателни протоколи с нанесени корекции в моя папка. 

Колеги, ако няма изказвания, процедура по гласуване 

одобряване на протоколите и предаване флашките на 

„Информационно обслужване“ АД, CD на външния консултант за 

проверка. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Паскал 

Бояджийски). 

Колега Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо 

председателстваща. 

Уважаеми колеги, докладвам за сведение едно писмо, което 

вчера докладвах, от господин А. с три въпроса: вх. НС-22-1409                  

от 02.04.2021 г. Трите въпроса касаят използването на маска в 

изборните помещения. Благодаря. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Господин Джеров има думата. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо 

председателстваща. 

Уважаеми колеги, докладвам няколко въпроса. Първият е с 

вх. № НС-22-1493 от 02.04.2021 г. Госпожата ни казва, че е изтекъл 

срокът на личната карта на 28.03.2021 г. – може ли да гласува с нея? 

Предлагам да отговорим на госпожа Ю. Г., че може да                    

гласува с картата. Това е проект на писмо, което предлагам да ѝ 

изпратим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата за изказвания. 

Ако няма други предложения, процедура по гласуване на 

предложението, което направи докладчикът. 

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

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

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

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

1489 от 02.04.2021 г. господин П. ни пита за адреса на                  

избирателна секция от списъка в Халкида. Предлагам да му 

отговорим, че може да намери адреса на избирателната секция в 

сайта на Министерството на външните работи, както и на 

съответното дипломатическо и консулско представителство. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Други 

предложения? Няма. 

Процедура по гласуване предложението, направено  от 

докладчика. 

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

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

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-

1454 от 01.04.2021 г. госпожа Стрезова ни казва, че е заявила 

гласуване в Австрия, където живее през част от годината, но ѝ се 

налага да се прибере в София, където има постоянно жителство. 

Трябва ли да заяви някъде, че иска да гласува в София?  

Предлагам, да ѝ отговорим, че може да намери отговор на 

страницата на Централната избирателна комисия в рубрика „Избори 

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

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата. 

Ако няма други предложения, процедура по гласуване. 

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

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

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: С вх. № НС-.22-1375/1 от 

02.04.2021 г. сме получили писмо от господин А., който пита                   

защо няма обратна връзка от нас по повод гласуването под 

карантина, след като е изпратил попълнен формуляр. Предлагам го 

за сведение, тъй като господин А. действително е изпратил 

заявлението си до нас и е препратено по компетентност до кмета на 

Район Витоша – Столична община. 

Колеги, последният доклад е с вх. № НС-22-421/2 от 1 април 

2021 г. Госпожа Г. се интересува от адреса на избирателната              

секция в Лондон и не може да разбере какъв е. Докладвам го за 

сведение, тъй като е изпратен отговор на госпожата и има 

информация по отношение на конкретния адрес.  

Нямам повече доклади в тази точка. Благодаря Ви. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Госпожа Георгиева има думата. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам писмо с вх. № НС-22-

1468 от 1 април от К. К. и в него се съдържат                             

въпроси, свързани с гласуването с подвижна избирателна кутия на  
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карантинирани. Предвид това, че срокът изтече и с оглед цялостната 

информация, която се намира по този въпрос на страницата на 

Централната избирателна комисия и в частност в рубриката 

„Въпроси и отговори“, предлагам това писмо да остане за сведение. 

Продължавам със следващо писмо от Ф. И., което                         

също докладвам за сведение. Той е получил отговор от Централната 

избирателна комисия на свое питане, което също касае гласуване с 

подвижна избирателна кутия, но допълва питането си с въпроси от 

типа на: кой в общината се занимава с това? Ако няма платформа, 

какво се случва?  

Докладвам още едно писмо за сведение от П. С.,                         

който ни пише, че иска да гласува в общежитието, за да избегне 

400 км пътуване до родния си град, но се оказва, че му трябва 

настоящ адрес, а той няма такъв.  

Последно, докладвам писмо от Д. Б., която ни                       

пише, че има две фамилии: едната по лична карта, а другата – по акт 

за раждане. Пита ни може ли да гласува на 4 април 2021 г. 

Предлагам ви да остане за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Господин Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № НС-22-1466 от 01.04.2021 г. Господинът си е сменил 

постоянния и настоящ адрес, пък сега пита къде ще гласува. 

Предлагам да се отговори, че се гласува по постоянен адрес. 

Следващите две ги докладвам за сведение: НС-22-1297 от 

30.03.2021 г. и НС-22-1367 от 31.03.2021 г., които касаят въпроси от 

типа: прибрахме се от екскурзия в чужбина, карантинирани сме и 

как можем да гласуваме? Сроковете изтекоха, така че няма какво да 

се направи в момента. Към тази група причислявам и писмо с вх. 

№ НС-22-1148 от 26.03.2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата за изказвания. Ако няма, процедура по гласуване на 

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

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

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Следващият ми доклад е за 

сведение. Писмо с вх. № НС-22-1470 от 1 април – декларация за 

гласуване в Германия, която очевидно е извън крайния срок. 

Писмо с вх. № НС-23-120 от 28 март 2021 г. по отношение 

промени в СИК. Докладвам го за сведение, тъй като тези промени са 

станали с предходни решения на комисията; НС-22-1293 от 30 март 

2021 г. по отношение на това дали ще има организиран тест рано 

сутринта в деня на изборите за командировани от България членове 

на СИК в чужбина; НС-22-1310 от 30.03.2021 г. пак по отношение на 

организационни въпроси, свързани с пътуването на СИК в чужбина; 

НС-23-150 от 31.03.2021 г. по отношение на Приложение № 22 за 

гласуване в чужбина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение, или остава за сведение? Остава за сведение. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-22-1473 

от 1 април 2021 г. от А. М., който е под карантина в град                    

Царево: „Обикновено съм от София, как мога да гласувам?“ 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друго 

предложение има ли? Остава за сведение, колеги. 

Колеги, връщаме се към точка 1а: Промяна в РИК. Госпожо 

Бойкинова, заповядайте. 

 

Точка 1а. Промяна в РИК. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект относно промяна в състава на РИК № 7 – Габровски. 

Постъпило е заявление от представляващия ПП „Движение за права 

и свободи“, с което ни прилага заявление от член на РИК – Габрово, 
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който заявява, че поради лични причини не може да изпълнява 

задълженията си. В предложението се сочи да бъде назначен на 

негово място предложеният резервен член към първоначалното 

предложение на ПП „Движение за права и свободи“ за назначаване 

на състава на РИК – Габрово. Има приложена декларация, диплома 

за висше образование, поради което ви предлагам да освободим като 

член на РИК – Габрово, господин Башев и на негово място да 

назначим господин Кенан Раимов Сабриев и да му издадем 

удостоверение за назначен член на РИК – Габрово. 

ПРЕДСЕДТАЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 2384-НС. 

 

Връщаме се към точка първа: Регистрация на наблюдатели, 

застъпници и упълномощени представители на партии и коалиции 

извън страната. Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № НС-10-170 от 

01.04.2021 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции 

извън страната от „Патриотична коалиция – ВОЛЯ И НФСБ“. Към 

заявлението са приложени: списък, съдържащ името на 1 (едно) 

лице, което да бъде регистрирано като застъпник на кандидатската 

листа, на хартиен и технически носител; декларация от лицето, 

заявено за регистрация като застъпник; 2 броя копие от 

пълномощни.  

След извършена проверка, получена в Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-00-442 от 01.04.2021 г., се 

установи, че лицето отговаря на изискванията на Изборния кодекс. 
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На посочените правни основания Централната избирателна комисия 

реши да регистрира за застъпник на кандидатска листа на Коалиция 

от партии – ВОЛЯ И НФСБ“ в избирателни секции извън страната 

Георги Аврамов със съответното ЕГН. На застъпника да бъде 

издадено удостоверение. Решението подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Решението е № 2385. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка има проект на решение № 4935 

от 02.04.2021 г. от сдружение „Демокрация и законност“, подписано 

от представляващия Ц. И. П. Това е организация,                        

регистрирана с Решение на ЦИК № 2254-НС от 18.03.2021 г. като 

българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в 

страната и извън страната в изборите за народни представители на 

4 април 2021 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно в полза на пет 

лица, упълномощени представители на сдружението; списък с 

имената; декларации по образец – 5 броя. 

След извършената проверка от 2 април 2021г. и петте лица 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на наше решение, 

поради което ви предлагам да регистрираме тези пет лица, както са 

описани, да им бъдат издадени удостоверения, и да се впишат в 

публичния регистър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 2386-НС. 

Преминаваме към точка шеста. Доклади относно 

организацията и провеждането на изборите извън страната. 

Заповядайте, господин Николов. 

 

Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам, че от 

политическите партии, които са предложили членове на 

секционните избирателни комисии извън страната, са постъпили 

множество предложения както за замени, така и за поправки на 

технически грешки.  

Такова предложение имаме от НФСБ за замени: вх. № НС-10-

130 от 02.04.2021 г.; НС- 20-181 от 02.04.2021 г., също така от ДПС с 

вх. № НС-10-130 – това се дублира; от партия ВОЛЯ – НС-10-124 от 

02.04.2021 г. Тук говорим за замени на назначени вече членове на 

секционни комисии. Толкова по партийните предложения. 

На второ място, за пореден път е постъпила жалба от госпожа 

М. Т., която имаше жалби по отношение на секцията в                           

Лион. Както знаете, с наше Решение там бяха освободени секретарят 

и заместник-председателят. Това стана по предложение на 

Министерството на външните работи, само че сега в жалбата си, 

която е с днешна дата, вх. № НС-23-183 от 02.04.2021 г. 

жалбоподателят желае да бъде освободен и председателят на тази 

секционна избирателна комисия, тъй като назначаването му било в 

нарушение на Изборния кодекс. Твърди се, че има осъждане, но не 

се твърдят факти, които по същество, водят към несъвместимост към 

настоящия момент. Там наистина беше направена обстойна  



 53 

проверка и бяха предприети навреме действия. Посоченото 

основание е неоснователно, извън правната рамка е и докладвам 

поредната жалба на госпожа Т. за сведение. 

На следващо място, докладвам писмо с вх. № НС-11-61 от 

02.04.2021 г. относно секционна избирателна комисия, обслужваща 

секция № 325300353, в Денвър, САЩ, Колорадо са назначени двама 

членове на комисията от списъка, без да се посочва кои са те, които 

са също в роднински отношения. Буквално пише „са семейство“. Ето 

защо предлагам с протоколно решение да се изпрати отново за 

проверка този факт на Министерството на външните работи относно 

секцията в Денвър по компетентност. 

В тази връзка също по компетентност предлагам да бъде 

изпратено и другото писмо с вх. № НС-23-177 от 02.04.2021 г., в 

което се сочи необходимост от замени във връзка контакт с 

диагностициран с COVID-19 на назначен член на комисията, както и 

втора корекция, която се налага на секретаря в № 321300123, в 

Ройтлинген, ФР Германия. 

Предлагам и двете да са по компетентност на 

Министерството на външните работи и протоколно решение в този 

смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – 2 (Ивайло Ивков, Паскал Бояджийски). 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-23-

91/1 от 02.04.2021 г. Писмото е изпратено от господин Д.                         

И., адресирано до Централната избирателна комисия, както и до 

Министерството на външните работи, работна група „Избори“. 
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Господин И. обяснява свои съображения във връзка с                   

процеса на приемане на изборните книжа и материали от чужбина, 

като в началото споделя опит от предходни избори, но споделя, че в 

предстоящите избори в условията на COVID-19 при вечерните 

часове в редица държави и при очаквана рекордна активност 

положението е повече от критично. Приключването на изборния ден 

създава проблеми от гледна точка на предаването на залата обратно  

на съответните наемодатели, там където, разбира се, изборите се 

провеждат в наети изборни помещения. Във връзка с организацията, 

отчитайки гореописаните обстоятелства, мрежата на изборните 

доброволци настоява за добра организация по приемане и 

обработване на протоколите, подобна на тази от парламентарните 

избори на 26 март 2017 г., които се сочат за пример.  

На второ място, да бъде осигурен достатъчно оперативен 

капацитет, на трето място, експедитивност по отношение на 

големите секции, в които гласуват по няколкостотин души и на 

четвърто място, окончателно потвърждаване на протоколите и 

разпускане на всички СИК преди 24,00 ч. местно време.  

Накрая той изразява пожелание за успешен финал на 

организацията и успешно провеждане на изборния ден. Докладвам 

това писмо за сведение, но държа да отбележа, че още на този етап 

ние сме създали достатъчно добра организация във връзка с 

изборите извън страната. Наистина има предпоставки за рекордна 

активност, но смята, че предизвикателството ще бъде прието добре. 

Това е, което докладвам сега. След почивката, ще помоля да 

ме върнете в точката. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, други желаещи да се включат в точката? 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Продължавам, тъй като имаше и 

допълнителен доклад.  

На първо място, имаме въпрос от госпожа Й.          , която с 

писмо НС-22-1490 от 02.04.2021 г. казва, че ще гласува в 
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Нидерландия. Прочела е изискванията и е разбрала, че едно от тях 

гласи „измерване на телесна температура на гласоподавателите“. 

Това е в разрез с нидерландските закони. Предлагам кратък отговор: 

указанията на министъра на здравеопазването и разбира се, 

Изборният кодекс не предвиждат измерване на телесната 

температура. (Уточнение встрани от микрофоните.) 

Въпросът остава за сведение. 

Второ, с вх. № НС-23-188 от 02.04.2021 г. мисля, че за втори 

път получаваме от Лондон предложение, само че този път от друга 

секцията в Ийлинг, Великобритания, госпожа Цанка Петрова, която 

е член на СИК, че искат разрешение за поставяне на два 

допълнителни паравана – общо четири, за използване на две урни. 

Оставяме въпроса за сведение. 

На следващо място, ви докладвам и изпратени от господин 

М. Ч. – състав на секцията в Дуйсбург, който предвижда и                  

резерви – това, което е интересното. Докладвам този материал за 

сведение и ще изразя становище по него малко по-късно. 

Останаха още няколко материала, за които ще помоля също 

след почивката. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, преминаваме към точка осем: Отговори на въпроси на 

граждани. Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

 

Точка 8. Отговор на въпроси на гражданите. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение писмо от господин Шекерлетов. Той е класическият случай 

– болен от COVID-19 под карантина, на адрес, различен от 

постоянния и от настоящия. Не е подал заявление за гласуване по 

настоящ адрес. Подал е заявление в Район „Витоша“. Там са му 

отговорили, че не може. Направил е запитване до РИК № 23, като те 

също са му отговорили, че съгласно наше Решение № 2159 може  

само, ако подаде заявление по постоянен или по настоящ адрес, и то 
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ако е подал заявление за вписване в избирателен списък. Докладвам 

ви двете писма за сведение. 

Докладвам ви и писмо от Е. Н., която ни пита                      

нарушаване ли е на закона, когато известни акаунти в социалните 

мрежи със стотици хиляди последователи агитират за дадена 

политическа партия, без това да е отбелязано като платена 

публикация?  

Социалните мрежи не са медийни услуги съгласно § 1, т. 15 

от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Предлагам да 

не отговаряме на това запитване, тъй като то е много общо, не е с 

конкретни твърдения за нарушения. 

Докладвам ви също така писмо от Р. В, която                         

казва, че е подала сигнал до Централната избирателна комисия и ние 

с писмо всъщност сме ѝ отговори, както и сме уведомили 

управителя на този сайт да спазва изискванията на Изборния кодекс 

и незабавно да публикува и обяви на сайта им информацията за 

тарифите. Тя изразява недоволство от това наше решение по повод  

този сайт. 

Имаме и писмо от госпожа Венкова, подадено по мейл, която  

ни пита – казва, че е председател на секционна избирателна комисия 

и се интересува дали ще има екселска таблица, публикувана на сайта 

на Централната избирателна комисия, както в предишните избори? 

Не ми е ясно каква е тази екселска таблица. Всички обучителни 

материали са публикувани в обучителния ни портал, поради което  

ви предлагам това писмо да остане за сведение. Това е моят доклад. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Преминаваме към точка девета: Разни. Господин Войнов, 

заповядайте. 

 

Точка 9. Разни. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви две писма: 

вх. № НС-15-284 и свързано с него писмо с вх. № НС-22-1411 от 

31 март 2021 г. Писмата са от А. Б. от CODEXIO ООД.                              
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С тях ни информира, че са разработили мобилно приложение за 

проверка на протокол на СИК в секции с машинно гласуване. 

Приложението е достъпно на адрес: e-mail: glasuvai.de  

Твърдят, че сигурността на приложението е гарантирана по 

няколко начина: не събира, не съхранява и не препраща никакъв тип 

информация. С други думи, работи като онлайн калкулатор. Готови 

са да работят с Централната избирателна комисия безвъзмездно, за 

да отговорят на допълнителни изисквания от наша страна и да 

направят приложение, достъпно до всички СИК за предстоящите на 

4 април 2021 г. избори.  

Писмата са изпратени до всички районни избирателни 

комисии. Има отзив от РИК № 2 – Бургас, че приложението е 

чудесно. Към момента три районни избирателни комисии са го 

качили на интернет страницата си. 

Ще припомня, че преди местните избори през 2019 г. беше 

разработено аналогично приложение за проверка на протокол и 

тогава много членове на СИК го използваха. Аз лично изпробвах 

приложението – коректно отразява всяка допусната грешка и 

показва коя контрола не е изпълнена, а при правилно попълнен 

протокол, съобщава за това. Тъй като Централната избирателна 

комисия не може да направи нищо по този въпрос, приложението е в 

интернет, така че докладвам тези две писма за сведение. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-500/7 от 31 март 

2021 г. Писмото е от Secore Product Lulletin и с него ни уведомяват, 

че животът на редица техни продукти изтича на 30 юни 2021 г. и 

препоръчват те да бъдат надстроени до възможно най-новата версия. 

След това изброяват всички продукти, чиито живот изтича на 

30 юни 2021 г. Предлагам писмото да бъде предадено на експерта по 

информационна сигурност за действия по компетентност. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не знам защо ми се разпределят  

такива неща. Според мен би трябвало в администрацията веднага да 
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пишат, че се изхвърля. Нека да го чуете. Госпожа Ф., която е 

вдовица, страда дълго време от раково заболяване и иска да 

споделим наследения ѝ фонд, за да помогне на еди-кой си, еди-кой 

си. „Ако искате, да участвате, свържете се с мен“. Предполагам, че 

госпожа Ф. е някой нигерийски изпечен участник в такива схеми. 

Докладвах го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, други желаещи да се включат в днешното заседание. 

Обявявам почивка от 10 минути. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

продължаваме след почивката. 

Във вътрешната мрежа е проекта на решение.  

Колеги, има ли допълнения, предложения към решението? 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 2387. 

Госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се 

намира бланката относно приемането на сигнали в изборния ден. Тя 

е със същото съдържание, каквото досега сме приемали. Мисля и в 

тези избори да я използваме както от сътрудниците, така и от 

членовете на Централната избирателна комисия. Намира се в моя 

папка от вчерашното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

предложение към съдържанието на бланката? Ако няма, процедура 

по гласуване протоколно решение за одобряване. 
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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 и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, във връзка с провеждането на среща с представители на 

„Информационно обслужване“ АД и „Сиела Норма“ АД, както и във 

връзка с инструктаж на сътрудниците, които ще подпомагат 

дейността на Централната избирателна комисия, давам по-голяма 

почивка – до 18,15 ч. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, със закъснение откриваме заседанието на Централната 

избирателна комисия, тъй като към момента все още се изготвя, но 

не е докрай готово решението, с което трябва да бъдат попълнени 

съставите на секциите извън страната, и което малко по-късно ще 

стане готово, независимо от очакването, че би следвало вече да е 

попълнено, но във всеки един момент идва допълнителна 

информация, която трябва да бъде  отразена в самото решение.  

В тази връзка предлагам, преди да дам отново почивка, да 

минем тези доклади, които към момента все още стоят по другите 

точки от дневния ред, за да можем по този начин да приключим и 

тези преписки, които стоят в тези точки.  

Колегата Йосифова имаше доклад в Машинно гласуване. 

Заповядайте.  

 

Точка 2. Доклад относно машинно гласуване.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.  
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Уважаеми колеги, в моя папка от днес ви докладвам писмо с 

вх. № ЦИК-06-6/213 от Държавна агенция „Национална сигурност“ 

във връзка с извършена проверка на лица, които сме подали по 

списък.  

Предлагам да се препрати на изпълнителя.  

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, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Господин Николов, ако имате доклади в шеста точка?  

 

Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.  

Уважаеми колеги, накратко да докладвам, първо, че с вх. № 

НС-04-01-183 е пристигнало писмо от Министерството на външните 

работи, с което, отделно от предложението, което вече пристигна за 

попълване на съставите, с което те заявяват попълване на съставите 

на секциите в Лондон.  

Ще бъде акумулирано в предстоящото решение, което 

предстои да се приеме.  

На второ място, с писмо с вх. № НС-04-01-262 от 2 април 

2021 г. са ни изпратени адресите на образуваните с Решение № 2112 

секционни избирателни комисии извън страната в изборите за 

народни представители. Тези адреси всъщност са публични. Те се 

намират на сайта на ЦИК. Намират се и на сайта на ЦИК. Намират 

се и на сайта на Министерството на външните работи и на 

съответното дипломатическо и консулство представителство.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Николов, в тази връзка госпожа Ганчева има доклад.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако това е обобщеният списък, тъй 

като не съм запозната с преписката, предлагам да го публикуваме на 

нашата интернет страница, защото ние досега публикувахме 

заповедите с адреси. Ако това е обобщени, за улеснение на 

българските граждани предлагам да се публикува и на нашата 

страница с адресите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване на протоколно решение да бъде 

качена обобщената информация.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: На трето място, докладвам с вх. № 

НС-04-01-142 от 2 април 2021 г., грама, която е изпратена от 

Посолството на Република България в Берлин относно необходими 

промени в състава на секциите в Берлин, както и в Аахен, 

Федералната република.  

Последно докладвам също така един списък, който е 

изпратен с вх. № НС-23-126 от 2 април 2021 г. от председателя на 

секционната избирателна комисия в Дуисбург на актуалния състав 

на комисията, който докладвам също за сведение. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Преминаваме към доклади по дела, жалби и сигнали, госпожо 

Георгиева.  

 

Точка 7. Доклади по дела, жалби и сигнали.  
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, господин председател.  

Колеги, докладвам ви вх. №  НС-11-62 от 2 април 2021 г. 

Това е жалба от Юлиан Ангелов Петров – водач на листа на 

коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ в Пети МИР – Видин. В жалбата 

си той говори за явна агитация на длъжностно лице. Информира ни, 

че на 31 март в кабинета на кмета на община Видин, който се намира 

в административната сграда на общината, в качеството му на кмет и 

водач на листата на коалиция ГЕРБ – СДС, е излъчен призив във  

Фейсбук на живо на официалната страница на общината, както и от 

местната телевизия Видин. И гражданите са призовани да гласуват 

на изборите за конкретно лице – водач на посочената листа, 

уточнявайки и номера на коалицията в бюлетината.  

Господин Петров е подал жалба, по-подробно е обяснено, вие            

ще видите в съдържанието на жалбата към Районната избирателна 

комисия, която, колеги, е разгледала тази жалба. На сайта на 

Районна избирателна комисия – Видин, има Решение № 192 от 

1 април, с което комисията се е произнесла и е оставила без 

уважение входираната жалба. Извършена е проверка. Установено е, 

че на сайта на община Видин няма публикации, отговарящи на 

цитираното в жалбата. Фейсбук е социална мрежа. А за това, което 

се твърди за телевизията, всъщност няма установен фактически 

материал.  

Предвид на това Районната избирателна комисия – Видин, е 

оставила жалбата без уважение. Това е и причината господин Петров                

да пусне тази жалба към Централната избирателна комисия, с която 

иска да бъде преразгледана, той така се изразява: „Моля жалбата ми 

да бъде преразгледана и от вас и да бъдат взети необходимите 

мерки.  

Предвид на това, че господин Петров не пуска жалба срещу 

Решението на Районната избирателна комисия, което е факт, и не 

предоставя никакъв материал, от който да е видна истинността на 

неговите твърдения, ви предлагам тази жалба да остане за сведение.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение?  

Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тук по принцип трябва да преценим дали 

това е жалба срещу Решението на РИК или не е жалба срещу 

Решението на РИК. Първият въпрос – един начин на произнасяне.  

Вторият въпрос е дали като са я показали в телевизията, 

защото за Фейсбук ние не се произнасяме, нито РИК-овете би 

трябвало, дали тази телевизия Видин е с национален обхват, и 

изобщо с какъв обхват е телевизия Видин – дали е повече от един 

изборен район?  

В този случай, ако телевизията Видин е само в този изборен 

район, аз бих върнал на РИК – Видин, за произнасяне като се 

снабдят с материала от съответната телевизия, да го изискат и да се 

произнесат по същество. Ако ли пък не, ЦИК трябва да се произнесе 

по същество, ако тази телевизия се наблюдава на повече от един 

изборен район.  

Мисля, че това е правилното.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако разбирам, 

Вашето предложение е да я препратим отново към РИК – Видин, 

която да прецени.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да изяснят фактическата обстановка, ако 

е само на територията на Видин, и да се произнесат по сигнала.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението.  

Господин Бояджийски.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: И в двата случая жалбата е 

недопустима. Дори да я приемем за жалба, ако я приемем за жалба, а 

според мен е едно писмо, с което този човек изразява някакво 

отношение към действията на РИК – Видин, дори да я приемем за 

жалба, тя е недопустима, защото това решение по никакъв начин не 

засяга негови права и интереси. По никакъв! И по този повод има, 

първо, закон, който е Административнопроцесуалния кодекс, 



 64 

съгласно който тези жалби са недопустими, няма правен интерес 

лицето. И съдебната практика е константна. Ние също вече имаме 

практика да оставяме подобни жалби без разглеждане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В случая няма 

жалба срещу Решението на РИК, за да говорим за…  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Има ли решение?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако няма жалба срещу решението 

на РИК, какво им изпращаме ние обратно на РИК, за да  разглеждат 

те? Доколкото разбирам от госпожа Георгиева, има решене на РИК, 

те са се произнесли. Това решение е качено. Разгледали са случая и 

са взели това решение. Нас този човек ни сигнализира за цялата 

случка и няма смисъл да го връщаме.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Аз казах номера на решението и 

съответно ви зачетох решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предложението 

е да остане за сведение.  

Има ли друго предложение? Господин Ивков, поддържате ли 

си предложението?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Нищо не поддържам. Щом има решение 

и нямаме жалба срещу него е ясно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма друго 

предложение. Остава за сведение.  

Друг доклад имате ли?  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други доклади?  

В точка „Разни“, господин Войнов?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз ви докладвах.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, с 

оглед подготовката на решението, което е за съставите на 

секциите за гласуване извън страната, прекъсвам заседанието и 

отново давам почивка. Ориентировъчно заседанието ще продължи 

към 21,30 ч.  
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(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната 

избирателна комисия.  

Господин Николов, вече е готов Вашият проект за решение. 

Заповядайте в шеста точка.  

 

Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.  

Уважаеми колеги, в моя папка бихте могли да видите един 

проект на решение, който е от 37 страници и касае поредните 

промени в съставите на секционните избирателни комисии извън 

страната. Те са продиктувани от две обстоятелства.  

Първо, пристигнаха две основни предложения от 

Министерството на външните работи – вх. № НС-04-01-236 от 

1 април 2021 г., и вх. № НС-04-01-236/5 днес от 2 април 2021 г.  

Също така бих искал да кажа, че закъснението за обработка 

на този материал се дължи на обстоятелството, че около 20,30 ч. 

пристигна последното предложение на Министерството на 

външните работи за промени на технически грешки.  

От Министерството на външните работи заявяват както 

замени в съставите на секционните избирателни комисии, така, 

разбира се, допуснати технически грешки. Бих искал да кажа, че в 

предложението, което сме получили от тях, са за назначени 

представители от страна на Министерството на външните работи 

преди всичко.  

На второ място, постъпиха и множество предложения от 

партии и във вчерашния ден, и в днешния ден, които мисля, че 

докладвах – също за замени на вече назначени членове и на 

допуснати технически грешки във връзка с предложенията, които са 
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постъпили от тях, в имената и в единните граждански номера, а 

също така и във връзка с изключване на някои други технически 

грешки.  

Така или иначе решението, както е конструирано, е основано, 

освен на двете цитирани предложения на Министерството на 

външните работи, също и на вх. № НС-04-01-142/11 от 2 април 

2021 г., вх. № НС-23-191 от 2 април 2021 г., вх. № НС-10-127/4 от 

2 април 2021 г.; вх. № НС-10-127/3 от 2 април 2021 г., вх. № НС-10-

130/10 от 2 април 2021 г., вх. № НС-23-181 от 2 април 2021 г., вх. № 

НС-10-138 от 2 април 2021 г., вх. № НС-23-158 от 31 март 2021 г., 

вх. № НС-10-130 от 1 април 2021 г., вх. № НС-10-130/6 от 1 април 

2021 г., вх. № НС-10-168 от 1 април 2021 г., вх. № НС-23-160 от 

31 март 2021 г., вх. № НС-04-01/264 от днешна дата – 2 април, и 

също така вх. № НС-23-165/1 от 1 април 2021 г., а също така вх. № 

НС-22-1526 от 2 април 2021 г.  

Това, което трябва да се каже, е, че решението традиционно е 

във връзка с изменение на Решение № 2277, изменение и 

допълнение. Има и една втора структурна част, която е във връзка с 

тези допуснати технически грешки в имена, в ЕГН.  

Също така докладвам и заявление, което е постъпило от един 

от назначените членове на секционна избирателна комисия извън 

страната, вх. № НС-22-1526 от 2 април 2021 г., който желае да 

запази статута си на член на съответната комисия, но трябва да бъде 

заличен като регистриран застъпник. Пристигнало е в 22,06 ч.  

Колеги, първо, на основание вече докладваното заявление с 

вх. № НС-22-1526 от 2 април 2021 г., което е едностранно заявление 

на лицето П. С. П.-М., която е                                                      

регистрирана вече за застъпник на Политическа партия „Има такъв 

народ“ извън страната, предлагам да приемем решение за заличаване 

като застъпник, на първо място. На  второ място, предлагам да бъде 

анулирано вече издаденото удостоверение за статут на застъпник. И, 

разбира се, в решението да се впише, че се заличава и от списъка, 
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който е публикуван на интернет страницата на ЦИК с качеството 

застъпник.  

Това ми е първото предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, свързан доклад. 

Решението, с което лицето е регистрирано като застъпник от партия 

„Има такъв народ“ е № 2291-НС от 24 март 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване.  

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Номерът на Решението, господин Николов, е 2388-НС.  

Колеги, чухте доклада по решението.  

Заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Две автокорекции да си направя.  

Първо, в мотивите да добавим изрично и последното 

решение, което приехме с дата 31 март относно изменение на 

Решение  № 2277. И второ, чисто технически номерацията на 

поправката на техническите грешки след № 105 не е точна, 

продължава с 1.1.1. Да ми позволите да я синхронизирам до 

последния номер, който е на страница 36.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на решението.  

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  
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Решението е № 2389-НС.  

И съвсем кратък спешен доклад, заповядайте, госпожо 

Солакова.  

 

Точка 5. Доклади по  административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение – получили сме 

писмо от кмета на община Ихтиман, адресирано до 26 Районна 

избирателна комисия, че от политическите партии и коалиции, 

участвали в консултациите на 31  март, не са представени членове, 

които да бъдат включени в комисията на тази секция, а тя е 

образувана и има заповед, но са постъпили писма от участниците в 

консултациите, че нямат предложения за представители. За 

сведение.  

Докладвам ви за сведение писмо, получено от господин Гетов 

в отговор на наше писмо, което беше адресирано до областния  

управител на Пазарджик, с копие до ГД ГРАО, че ГД ГРАО са 

отпечатали и предали на областните управи избирателните списъци 

за гласуване в изборите. Нямаме засега данни кога и какво се е 

случило, но повече от общината не са поставили пред нас въпроса.  

И отново за сведение – от „Информационно обслужване“ 

сме получили справката за броя на избирателни секции, избиратели, 

включително тези в болнични заведения, социални домове, места за 

задържане, както и подвижните секции за гласуване на 

карантинирани. Във вътрешната мрежа е.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Солакова.  

Господин Николов.  

 

Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, тъй като вече сме 

приключили почти изцяло със секциите извън страната, остават 

промени, които ще настъпят в последните два дни, включително и в 
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изборния ден, предлагам така определеният масив от всички 

назначени членове на секционните избирателни комисии извън 

страната, да бъде  изпратен на партньорската организация за 

генериране на удостоверенията, които след това да бъдат изпратени 

на Министерството на външните работи за получаване чрез интернет 

от всички назначени в изборния ден.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

протоколно решение по изпращане списъка в „Информационно 

обслужване“ за генериране на удостоверенията.  

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Уважаеми колеги, с това закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия. Насрочвам заседанието утре за 

13,30 ч. Благодаря ви.  

 

(Закрито в 22,40 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Александър Андреев  

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

Стенографи:  

Катя Бешева 

 

Стефка Аличкова 

 

Нина Иванова  


